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ايخَفإخصِبِخِ!إِلتهِآلى

لمقلىمةا

..الكريمقاوئي

منالثالثالكتابهو"الغربيالمعسكرفي"اليهود

لكقدمت،الخمسة"الخفاءفييهوذا"أبناءكتبسلسلة

الخفية"القوىو"اليهوديالفكرجذور":كتابينمنها

آخرين:كتابينلكأقدمأنوبقي!العالميةلليهودية

.أالعربيالوطنفياليهود9و"الثرقيالمعسكرفياليهود"

كيفصترى،كما،الكتابهذافيلكبينتلقد

صاكواوكيف،الحديثالعصرفيأوروبافياليهودتغلغل

إشالفيصاهمواوكيففل!فاتها،فيوأئرواأفكالر،لها

والثورةانجلترا،فيكرمولثورةرأسهاوعلىثوراتها،

بأعدادأمريكاإلىذلكبعدانتقلواوكيف..الفرنسية

اقتصادأاْمريكا،فاحتووهااستقلالبعدوبخاصة،كبيرة

التاجفيهالهماصبححتىعيشوأصاليبوأفكارأ

من،ووا!ثنطننيويوركفمن..يزالونوما،والصولجان

ذراعبألفاليهوديالأخطبوطأيديتمتدوباريسلندن

نالناوقد،وإفسادأفسادأالعالمأقطارجيعفيتعيثوذراع

الكثير.الثيءمنهالعربنحن
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ودهاه،خبثمنعنهمعرفبمااليهود،ا!شطاعلقد

بوجهةأخذأنهلدرجةصهيونيآتنويمأالغربينؤمواأن

يعيلاوكأنه،وأحابيلهمنحططاتهمفيوسار،نظرهم

وألحانهم،موسيقاهمعلىإلايناملافهو...أقدامهمواطىء

طعاممنلهيقدمونماإلاويبسويث!ربيأكلولا

يصنعونبماإلايتكمولا،لباسمنيفصلونوما،وشراب

،أمرهأولياءصارواقدوكأنهم،كلاممنلسانهعلى

سفنه.وربابنة

لأكشفمتواضعةمحاولة،الكريمقارئي،هذاوكتابي

علىحمونحتى،ذلكفعلواولماذا،ذلكفعلواكيفلك

علينا!ثنتالتيالصهيونيةالإمبرياليةالمعركةطبيعةمنبينة

،الأوارمشتعلةتزالوما،الحاليالقرنبدايةمنذ،حربها

الزمن.وبهابناامتدكلمااش!تعالأيزدادلهيبهاإنبل

والله،الكائدينكيدمنالمقدسةالطاهرةأرضنااللهوقى

قدير.ثاءماعلىإنه،ينصرهمنناصر
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:اجتماعيونصيادوناليهود-ا

على،تسببواالذينالعالمشعوبجيممنللانتقاموتمهيدا

لإضعافوتمهيدآ.واضطهادهمشتاتهمفياليهود،زعمحد

مجب،بذلكاليهودليتمكن،واستغلالهاوإرباكهاالشعوب

في،دكتاتورياإرهابياحكماالعالمحكممن،وتوقعاضهمتخيلاتهم

في،اجدادهعرثسعلىسيجلسالذيالموعودبملكهم،النهاية

كثيرإثارةفياليهوداشترككلهلذلك..يهوذامملكةعاصمة

.الحروبمنكثيروإشعال،الثوراتمن

كلصداةكانوااليهودأنمنالزاعمينمعنذهبلاونحن

بأنهالقائلالرأيإلىنميلإننابل،ولحمتهاعالميةحربأوثورة

غيروالايثزاكوالتمهيد،،التخطيطفيطولىيدلهمكان

يسمتهممنبدفعوذلك،مغانمهاواقتناص،تنفيذهافيالمباثر

تلكبعضلقيادةالاغيارمناليهودوكلاءالبروتوكولات

،اللازمبالمالومدهم،الحروببعضإيثعالأو،الثورات

وأالثورةظروفلتقبلوالنشر،بالدعايةالعامالرأيوتهيئة

لم،وجبنهمعددهمقلةبسبب،فاليهود.معهاوالتفاعل،الحرب

سائرين،برجالهمأوباْنفسهموالحروبالثوراتتلكيواجهوا

بعددإلامنها،ايفييشزكونكانواحينيشزكوا،ولم

لامثلاالماسونيةفيرأيناهمولقد..رجالهممنجدامحدود

.جداقليلةوباْعداد،الملوكيالعقدفي،القمةفيإلايظهرون

واليابس؟الأخضرتأكل،حربأوثورةوالقضيةبهمفكيف
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حربأوثورةلكليقدمونهمااليهودعندفليسوهكذا،

،العامالرأيوإرباك،والدعاية،والتجسس،المال:سوى

منوالعمل،الذمموإفسادالضمائر،لثراءعلىذلكفيمعتمدين

.ستاروراء

طيلةبقوافقد..القاعدةهذهفياستثناءفلسطينوليست

البربطانيةالحربحمايةفيفلسطينعلىالبريطافيالانتداب

ممخاضوهاالتىالحروبجيمفي،الغربدولجيعوكانت

...ودعايةوصلاحا،ورجالا،مالا،:خدمتهمفي،العرب

الخارجيةسياستهاتتفقلمالامريكيةالمتحدةالولاياتانلدرجة

وماالفلسطينيةالقضيةفيالاعالميةمسألةفيالسوفيتىالاتحادمع

فيلليهودتقدم،أمريكارأسهاوعلى،الغربدولزالت

الدوليةالمحافلفيالمعنويوالتأييد،والسلاحالمال:فلسطين

لهمتقدمروسيارأسهاوعلى،الشرقدولومازالت.وغيرها

بالدرجةاسائيلقوةسهووهذا.والمحاربينالمهاجرين

وريدفييومياتحقنالتيالخارجيةالدماءلولااذ(الأولى

البقاءعلىصمدتولمااساسهامناسائيللانهارت،اسائيل

جديتهموعدم،العربتفرقأنننكرلاونحن،المدةهذهطيلة

صحيحا،استخدامافيهمالقوةومصادرطاقاتهماستخدامفي

التقىلقد.بهايستهانلابقوةومدها،اسائيلبقاءعلىيعاعد

هذافحدثه،غوريونبنمع.م3291سنة،الجابريإحسان

،العربايديمنفلسطينانتزاععلىمصمموناليهودأنعلى
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عليهفرد.محالةلاهذاهدفهمميبلغونوانهم،كلفمهما

منمليوناثمانونهناك!تحلمونانتم9:صاخراالجابريإحسان

بنفقال،بأرواحهمفلسطينيفتدواانمستعدونالعرب

11الكزةهذهعلىسيتغلبيعلاحعندناولكن":واثقاغوريون

بنفقالوامريكا؟أانجلزاتعني":الجابريإحسانفسأله

."العربتفرقأعنيبل..لا،لا":بحزمغوريون

الثوراتبعضعرضفيالآتيالسردمننشعرقد

بأن،اللاحقةوالفصولالفصلهذافيسنتناولهاالتي،والحروب

تحدثحربأوثورةكلوفي،فيهاوالنهايةالبدايةهماليهود

لأنذلك،الصورةبهذهليستالمسألةأنوالحقيقة.العالمفي

،الغربديارفيحدثماهيسنتناولهاالتيوالحروبالثورات

لليهودوحيث،الفاعلةالكبيرةاليهوديةالكتلتوجدحيث

التىوالحروبالثوراتأما.ينكرلاالذيالعظيماثرهمهناك

فيحدثتالتيتلكوبخاصة،يدهممتناولعنبعيداحدثت

،جداضئيلافيهاأثرهمكانفقد،عامةبصورة،وإفريقياآسيا

الثالثالعالمفيالتحرريةالحركاتسببارجعناقدلكناوإلا

التحرروحركة،والصينالهندثورتارأسهموعلى..إليهم

اليهوددورفانأخرىجهةمنوأما،جهةمنهذا،العربية

ركزنالانناوحروبثوراتمنسنعرضهفمابارزاسيظهر

لاذلكفإنكلوعلى،مجثناموضوعانهماساسوعلىعليهم

iملأت،العالميةْوالحروبالثوراتاشعالفياليهوددورمنيقلل
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بطريقي!ثزكون،مرابينوصيارفة،مضاربينتجارابصفتهم

مهماالعالمفيتحدثحربأوثورةكلفي،مباشرفيأومباشر

يستغلمنخيروهم،اجماعيونصيادونفاليهود..عنهانأوا

لهمكانإذاوبخاصةالمناسبةالظروفيخلقأو،المتاحةالفرص

ذلك.فينصيب

(:اما-0649،6)كرصل2-ثورة

مناليهود،بريطانياملك،الأولأدواردالملكطردأنبعد

وألمانياوفرنساهولندافياليهودالمالبارونا!قرربلاده

الكنيسةبينالث!قاقبذورببذروذلكانجلزا،منالانتقام

)1(العملوأربابالعمالوبين،والوزراءالملكوبين،والدولة

الرلمان،وبينالثانيشارلالملكبينافننؤوقعوحين

زمناينتظرونهاظلواالتيالذهبيةفرصتهم!تبالهؤلاءسارع

فيالصيارفةكبارأحد،اصائيلبنمناصحفارسلطويلا،

،أموالمنيحتاجماعليهيعرضكرمويلأوليفرإلى،هولندا

.انجلترابدخوللليهودوالماح،شارلبعرشالإطاحةمقابل

يديدعىرجليدفيآنذاكانجلزافيالخفيةالقوةوكانت

البرتغاليالزعيماستطاع،برتغالييهوديهذاسوزاودي،سوزا

العظيم،بالرجلاليهوديلقبهالذي،كارفاجالفرنانديزاليهودي

بلادهسفارةبذلكليفتح،انجلترافيللبرتغالسفيرايعينهان

36ص،كارفاىوليام،الثطرنجرتحةعلاحبار)1(
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الانظار،عنبعيداويخططونفيها،مجتمعونالثورةلزعاء

وابتدأ،بهاتتمتعالتيالدبلوماسيةوبالحصالْة،مجدرانهامحتمين

والير،الشعبلشق،اانجلزفيالكالفينيةبإدخالعملهمهؤلاء

.)2(نهايتهحتىمخططهمفي

والحاخامكرمويلبينالمتبادلةالرسائلاستعرضناولو

حتىاليهودممالتواطؤفيكارقاكرمويللرأينا،ابنزربرات

سوفي!:أبنزربراتإلىبهابعثرصالةفي،يقولفهو..أذنيه

ولكن،الماليةالمعونةمقابلانجلترافياليهودقبولعنأدافع

يمكنلا.حيايزاللاثارلالملكأنطالما،مستحيلهذا

وجيهااصاساالآنحتىنملكولا،محاكمةدونشارلإعدام

فنحنولذلك،باعدامهحكملاصدارتكفىبتهمةلهاكمته

قاتل.لتدبيرالترتيباتفينتدخللنولكننا،باغتيالهننصح

:الحاخامعليهفردأهربهحالةفيلمساعدتهمستعدونانناغير

يقبلانوبعد،شارلإزالةتتمحالما،الماليةالمعونةنقدمسوف9

إعطاءينبغيولذلك،جداخطرالاغتيال.انجلترافياليهود

سبباعليهالقبضإلقاءيكونوعندئذ،للهربفرصةشارل

ولكن،وافرةالمعونةتكونسوف.وإعدامهلهاكمتهوجيها

.)3(بالهاكمةالبدءقبل،شروطهامناقشةأوانهذاليس

شارلفاعدم،حرفياالحاخاملتوجيهاتكرمويلوانصاع

)3(

.46ص،بقالالمددرا

.56ص،الالقلمصدرا
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عنوتخليه،الهربتهمة،اليهودإليهدبرهاالتيبالتهمة

التبذير،كم،الشعباليهوجههاالتيبالتهموليس،مسئولياته

واحداانجليزيامحامياالمتآمرونيجدلموحين.الكنيسةومعارضة

اسحقكارفاجالكلف،الملكضدعاممدعبدوربالقياميقبل

)4(المهمةبهذهليقوم،اصائيلبنمناسحْمحامي،لاوسدوريس

قاعةمنمباشرةشارلالملكسيق،سيعةصوريةمحاكمةوبعد

وعندها.لاستقبالهسلفامعدةكانتالتيالمقصلةإلىالمحكمة

ومن،فضةلاذهبامليكبماراسثمنالاصخريوطييهوذاتسم

نفسها.القذرةالايدي

الموالينالبرلماناعضاءجيعكروموللصفىذلكوبعد

جمهماستولى،انصارهمنعضواخسينسوىفيهيبقولم،للملك

البلاد.فيالفعليةالسلطةعلى

الملكباعدامالأولاْدواردالملكمنكوهينانتقاميكنلم

هدلْهكانوإنما،لكوهينالاساسيالهدفهوالثانييثارل

والاستيلاء،اليهودلدخولمصراعيهاعلىانجلترافتحالاساسي

الشمس،عنهاتغيبلاالتيمستعمراتهاواقتصاداقتصادهاعلى

حروبفيالدخولإلىانجلترااليهودالمالباروناتدفعولهذا

الدولة،ميزانيةاستنزفت،وهولنداواسبانيافرنسامعطاحنة

وكان.منهمالاستدانةإلىاضطرهامماخزينتها،وأرهقت

66ص،الابقالمصدر(4)

.15عى،التلعبدالله،الإ!ممعاتلنييةالي!والأفعى
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،انجلترابنكانشاءهو،واحدبشرطالنداء،ينتظرونهؤلاء

وهكذا،زعمهمحدعلى،لديونهمضماناادارتهمتحتووضعه

قيمتها،وتقدير،النقديةالاوراقإصدارشايلوكبيدأصبح

.والسنداتالاصهمباصعاروالتلاعب،الفائدةسعروتقدير

مكن،ام496سنةءأنثىالذيانجلترابنكفإن،وباختصار

تامة،سيطرةومستعمراضهاانجلترااقتصادعلىالسيطرةمناليهود

ومنذ..(وكندا)ْوالهندالأمريكيةالمتحدةالولاياتذلكفيبما

الداخلفياانجلزبمقدراتيتلاعبانجلتراوبنك،التاريخذلك

إذالانجلزاهؤلاءابتزازمدىتتصورانويمكنك.والخارج

سنة،جنيهمليون16منقفزتعليهاديونهمأنعلمت

58إلى.ام896 Aا5سنةجنيهمليونA(الحروبإبان،م

العالميةالحربإبان،جنيهملايين40335إلىثم،النابليونية

الدرجةمندولةوجعلوها،انجلتراأفقرواأنإلىالئانية)6(،

الثالثة.أوالثانية

فييستخدمونهزالواومااليهوداستخدمهالايعلوبوهذا

الحروبمنمزيدا..الشعوبوابتزازالأمماستغلال

منمزيدا،التجاريةوالمضارباتالقروضمنمزيدا،والثورات

مقدراتعلىالكاملالاستيلاءوبالتالي...الماليةالأزمات

صفواالأصلوبوبهذا.مالهفيالدائنحقضمانمججةالدولة

)5(

)11

67ص،الظرنجرتعةعلىأحجار

?3ص،الابقالمصدر
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العثمانِة.الدولةمخلفاتعلىواستولوا،المريضالرجلتركة

مؤامرةابعاداكتث!فالانجليزيالشعبانالعددمفارقاتومن

،وماجلذلكفهاج،ام661سنةالثانيةشارلالملكإعدام

..المشانقأعوادعلىجثثهموعلق،المتآمرينقبورونبش

ماكليهوذاأبناءحققأنوبعد،الأوانفواتبعد،ولكن

..)7(أرادوه

الماسولى:الأكبرالث!رقومحفل،روتشيلدآل3-

صانعبالمانيافرانكفورتعدينةلبحل،م075سنةفي

فيالتجوالانهكهأنبعدباور،موشيآمشليدعى،يهودي

لرعامتجرهبابعلىهذاعلقولقد.الشرقيةاوروبابلدان

Rothأحمر، schieild،بلقبعرفوبهذا،لمهنتهرمزا

روتشيلد.

توفيماير،يدعىذكيولدهذاباورموشيلامشلكادْ

قدكانانوبعد،عاماعشرأحدعمرهكانعندماوالدهعنه

مالاجم،الشبابمبلغمايربلغوحين.المختلفةأعالهعلىلربه

الأحمر،الدرعلاسةالمتينالاصاسيضعأنبهاستطاع،وفيرا

.)8(المشهورةلماليةاروتشيلداصة

كانأولاد،خسةوراءهمخلفا،ام812منةماير،وتوفي

)7(

)8(

86ص،بقالالمصدرا

57مى،الابقلمصدرا
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فيوالمالالذهبجهابذةليصبحواوالدهلربهكماسكمتد

ذا،وأذكاهمالأولادهؤلاءاقدرناثانوكانكلهااوروبا

إخوتهومننفسهمنيجعلانالثابشرخفيوهو،استطاع

حدإلىيساهمواوأن،كلهااوروبافيوالأعمالللمالملوكا

حتىالتاريخذلكمنذ،فيهاالأحداثمجرياتفيكبير

اصدرحيناصدر،بلفوراللوردبأنيذكرناوهذااليوم)9(،

يأإلىوليس،ناثانحفيد،روتشيلدولزإلى،المثئوموعده

.آنذاكالكبيرةالصهيونيةالرؤوسمن

آدميدعىرجلالمالبةمايرأمد،م0771صنةوفي

بالمانياشتاتانفولدجامعةفيللقانوناستاذاكان،وايزهاوبت

اليهودية،اعتنقثميسوعيا،مسيحياهذاوايزهاوبتوكان

ليضعبالمالمايزهاوبتاما..روتشيلدبمايراتصالهبعدوبخاصة

القوةأهدافتحقيقيستهدف،حديثةاسسعلىمخططا،

انظمإذ\(قيام)ْخيربمهمتههذافقام.محافلهاوتطوير،الخفية

ألفيمننحواعددهميبلغ،جاعة،م7761سنة،تجاوايزهاو

إلىنسبة،"النورانيين!محافلسماهاماسونيةمحافلفي،ثخص

وايزهاوبتواختار.اليهودعندالنوررمز،إبليس،لوسيفير

إنشاءهوذلكمنالهدفانزاعما،القومعليةمنانصاره

67ص،الابقالممدر(9)

11ص،التلعدالله،الإ!لاممماتلفياليهرديةالاْفعى

عى9!كارغايوليام،الظرنجرتحةمحلأحجار(01)
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العالملحكم،والذكاءالكفايةذوىمن)11(واحدةعالميةحكومة

.والويلاتوالعصبيةللحروبحدووضع،رشيداخيراحكما

محفلفيايأولىاللبنة،وعمليانظرياوايزهاوبتوضعوبذلك

ليكون،الخفيةللقوةالجديدالوجه،الماصونيالأكبرالشرق

..)11(الجديدالمخططلرجالالسيالقيادةمقر

!ثيئافيهوجدنالما،وايزهاوبتنحططاستعرضناولو

تذكرهولم،قبلمنالخفيةالقوةمارستهلماالذكريستحقجديدا

المخططهذاوجدة.متونهافيوالبروتوكولاتوالتلمودالتوراة

.غير)13(ليس،اختيارهموحسن،رجالهتنظيمدقةفيتكمن

منالعلياوالمعاهدالجامعاتاساتذةوايزهاوبتنحططحث

بينمنالنابغينالطلابوتدريبورعايةاصطيادعلىرجاله

إلىوضمهم،منهمالكبيرةالعائلاتابناءوبخاصة،طلابهم

هؤلاءحقنعلىوركز.لاستخدامهمتمهيدا،النورانيةالمحافل

نبوغهممجكم،يعتقدونيصبحونبحيث،والخيلاءالغرورمجقن

ظامرها،يوديةدعوات،الماوبةالديالاتخلا،والأمميةالحالميةإلالدعواتممظم(11)

الحقوإشاعة،،الجن!يالطائفيوالتعصب،اطروب:منالعالملتخليمىإنافي

مذهثلالهوديقصدإذ،ذلككيرالحققةولكن،ربوعهفيوالخيروالعدل

يحونالتي،يهوذاكللكلةوقام،لاخوائهتمهدا،واضعافهالعالمتغكليكالدعوات

عليعلوعرتفيهالأحدلى،واحدةبمملكةاالحاوحكملقامها،جاهدين

والأممة.العايةإلىاليوديدعوذلكثل.يوذاملكصوت

01ص،كاركايموب،الظرنجرتحةعلاحجار(91)

1(r)رقعةعلأحجار.كتابنيكاملاموجودوهو.جمثطدة35منمكونالمخطط

عليهالاطلاعشاهلمن،78-86صغحةاالثطرنج
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العالم،لحكمالإلهيةالعنايةمبعولُوبأنهم،منبتهموكرموكفايتهم

خاصةمدارسفتحيستحسنولذلك.مصيرهفيوالتحكم

الأنظار،عنبعيداخاصاتدريبالتدريبهمأمكنكلمابهؤلاء

وتميزهم،بتفردهميشعرونليظلوا،الناسعنولإبعادهم

الشعبم!ثاكلعنوعاطفيافكريابالتاليولينفصلوا

نأعلى،الوسائلبكل،مساعدتهمذلكوبعد..واحاسيسه

إليها.ينتمونالتيالدولفيالحساسةالمراكزأخطريتولوا

درس،بريطانياملكةزوج،فيليبالملكفإن،ذلكعلىومثالا

ستونغوردونمدرسةوهي،المدارسهذهإحدىفي

بعداصبحالذي،مونتباتناللوردعمهمنبتدبير،باسكتلندا

والذي،البريطانيةللبحريةالاعلىالقائد،الثانيةالعالميةالحرب

.اكتياله)13(عند،كبيرةضجةالماسونلهعمل

هذا-وايزهاوبثنحططبافارياحكومةاكتشفتلقد

اعتبرتكما،ام786سنةالنورانيفمحافلهبإغلاقفأمرت

وايزهاوبتفأمر.القانونعلىخارجينوجماعتهوايزهاوبت

ام6VAسنةفرنساأوسويسراإلىبالهجرةأتباعه

منإليهاانتقلتالتي،الحرةالماسونيةمحافلهافيوالانخراط

.هناكمنمخططهإنجاحعلىوالعملمر،كمااسكتلندا،

الغربيةالماسونيةمعالنورانيةالاكبرالشرقماسونيةوبالتقاء

11عى،بقالاالممدر(31)

217مالنررالمسكرفيالهود
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الأحداثاليومحتىالتاريخذلكمنذ،جرت،الحرة

كلهالعالموفيخاصةبصورةوامريكا)14(اوروبافيالكبرى

.1(فيه)ْوتجريجرتالذيبشكلها،عامةبصورة

الىيهودياماليا12روتشيلدمايردعا،ام773سنةوفي

ثرواشهمتجميعإلىفيهدعاهم،فرانكفورتفيلهمعقدهاجماع

ثورةتمويلمنبذلكليتمكنواواحدةماليةجموعةوتأسيس

ومقدراته.العالمثرواتعلىللسيطرةوسيلةواستخدامهاعالمية

،الثورةلهذهالأولالمنطلقهيفرنساتكونأناقزحكا

الثورةطريقفيالأولاللغمالمريدالشيطانهذاوضعوبذلك

علىكاملامثروعهعرضأنبعدماير،وأنهى.الفرنسية

لنالجوييمانتظنونلعلكم":الكلماتبهذهتولههؤلاء،

هذالكن..عليناللإنقضاضسيهبونوأنهم،هذابعديسكتوا

القوةمنعظيمةلرجةعلى16()منظمةالغربفيلأن،يحدثلن

وسنعملأمامهاترتجفيثجاعةالقلوباكزتجعل،والإرهاب

صدورنتوقع،مكانكلفيالنوعهذامنمنظماتتأسيسعلى

!)17(منهالخطر

واسهاوبتتليذ،جمثرصنتوماصالرئىامرمحاإلالورايخةالماصنيةادخل(14)

الأمين

13ص،الابقالممدر(51)

الماصنجة.المحافلإلبذلكيثر(16)

صاهلمن،77A-6ص،الثطرنجرتعةعلأحجار.كنابن!موجودالمثروع(17)

عبه.الإطلاع

M
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الفرنسية:الثورة-4

تشتري،فرنساصوباليهودأموالتحركتوهكذا

بنجامينأموالتحركتلندنفمن..للثورةوتحضرالضمالْر،

موكاتا،موسىأموالوكذلك،ابراهاموأخيهسمد،جولد

.)18(
أموالتحركتبرلينومن،مونتيموريموسىوصهره

هذا.ثرايبروهرزفرايدلاندر،ودافيد،أتزكدانيال

،والدعوةالفكرةصاحبروتثميلد،مايرأموالالىبالاضافة

الماسونيةالمعارفدائرةوتعزف.فرانكفورتمنتحركتالتي

فيالاحراروالبناؤونالميلاديعثرالسادسالقرنمنذ":انه

وكانتالقديمةالأوضاعقلبت،اجماعيةبحركاتالقائمينمقدمة

(")91الحركاتهذهإحدىالفرنسيةالثورة

بالمركيزالنورانيينباحتكاكالفرن!ةللثورةالتحضيربدأ

النبلاءأحدفهو،مخططهمتخدمكثيرةميزاتمنفيهلما،ميرابو

لابنحميمصديقوهو،الملكيالبلاطفيواصعنفوذلهمالذين

لاختيارهالنورانيونتظاهرالذي،دورليانالدوق،الملكعم

للماصونيةأعظموقطبا،إزاحتهبعد،للملكخليفةيكونبأن

ميالا،بوهيمياكانميرابوأنإلىبالإضافةهذا،فرنسافي

اغراهمنلميرابوهؤلاءدفعلقدبالقمار.مولعا،للجنس

علىببائهتبرعإذهذا،مولقيررىص!إلببالقدسالمولقيررىحي)18(

اليود.مهاجروفيليكن،الخاصةنفقة

?A?ص،اتلعبدالله،المايةيةاليهوخعلى(91)

21ص،اتلبدالله،مالإ!معاتلفياليوديةالانعى
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بالجنسولعهزادومن،الخطابيةوقدرتهبمواهبهبالتغزلوأغواه

منيعرفونالخبثاءفهؤلاء..واصطيادهلاكراقهتمهيدا،والقمار

معهعقدوهاالتيالاجماعاتأحدففي.الكتفتؤكلأين

مويىيدعىكبيريهوديبممولعرفوه،عليهديونهملتوثيق

عليهالماليغدقوأخذ،رعايتهتحتهذافوضعه،مندلسوهن

مجسناهمندلسوهنعرفهميرابو،إغراقفيوإمعانا.حساببلا

هيرز.اسمهآخر،يهوديزوجة،سارةاعمها،لعوبيهودية

هيرزفتحإذ،أذنيهحتىوالقمارالجنسفيميرابوغرقوبذلك

مرأىوعلى،ويستمتع،القماريلعب،مصراعيهعلىلميرابوبيته

والسنارةالطعمبذلكميرابوفبلع..صارةبزوجته،منه

سارةذراعابهتطوح،وهواهلذاتهأسيرواصبحوالشعر،

لحظةيترددلمولهذا..صيادوهلهشاءأنىالمياسوقدهاالعاريتين

نزولهؤلاءعليهعرضحيننورانيا،ماصونبايصبحأنفي

رقبتهدفعوالا،والكتمانالطاعةعلىهناكيقسمحتى،اْقبيتهم

نقطةإلىميرابوهؤلاءيوصلوحتى،تمردهأولتهورهثمنا

ينفضحتى،الناسعلىومخازيهمباذلهبنشرشارعوا،اللاعودة

بجزاريهالتصاقاويزداد،عليهمهويحقدوحتى،حولهمنالناس

علىهؤلاءيضعهكانماإلاينطقلاالمفوهالخطيباصبحوبذا

.02()

دفعوههؤلاء،ايديفيطيعةأداةميرابوأصبحأنوبعد

9.ص،كارغاىوليام،الطرنجرتعةعلأصجار(02) _% a
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لذاتهمواخيرإلىدورليانالدوقصديقهمعهيجرأنإلى

فيالآخرهودورليانالدوقكرقفقد،كانوهكذا..وفساده

..الغرقعلىفيهاأشرفلدرجة،والديونوالقمارالجنس

ناهؤلاءعليهأثار،دورليانكاهلالديونأثقلتوحين

ببعضوالوفاء،ديونهلتغطيةالمحرمةوالتجارةبالتهريبيشتغل

قبل،السلطةفيعملاخمهمإلىبهلونكانواأنهمإلا،التزاماته

فيزداد،كامضةبطريقةبضاعتهفتمسك،ماْمنههويبلغان

أملاكهيرهنأنأخيرااضطرهمما،وخسراناخسارةبذلك

وأن،رويالالباليهقصرهذهومن،كارتتهمخططيعند

والنصح.والحمايةالماليستجديهم

موسىالمرابيوصايةتحتميرابوالخفيةالقوةوضعتوكما

يهوديوصايةتحتدورليانوضعتفإنهاكذلك،مندلسوهن

وذلك،لاكلوصدييثوثرلوسيدعى،منحلبرتغالي

حوللقد،للديونحماية،المرهونةأملاكهعلىللاشراف

الرذائلأنواعلشتىماخورأكبرإلىرويالالباليهقصرلاكلوس

،شرابكناء،،رقصعصر:وكلالعصرذلكعرفهاالتي

لكلاجنسيشذوذ،علنيةدعارة،كاملعريقمار،

بالنبيذتدورالكبيرةالفرنسيةالروْوسكانتوحين...الطرفين

كانت،الميايسةصهيونبناتقدودمعوتميل،المعتقالفرنسي

ماكلالفاتناتالغانياتفتلتقط،تعرفبماخهرفأولئكالسنة

كانتالتي،اليهوديةالاجماعيةالمراصدإلىويقدمنه،يسمعن
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ادقوضعتوهكذا.حركةكلوترصد،همسةكلتسمع

،الكؤوسرنينبين،يهوذابناتأقدامتحتالدولةأسار

يغريالذي،الحالمالرومانسيالجوذلكفي،الفجوروقهقهات

..)31(والمناجاةبالهمس

يوجدكان،رويالالباليهقصرمنآخرمنعزلركنوفيص

مجوزيفالثمهير،كاغليوصتريدعى،رصينجادآخر،يهودي

ركنههذاجوزيفحوللقد.باليرموجوزيفأوبالسامو،

وإطلاق،والتجسس،والنشرللدعايةرهيبمركزإلى

...الشعبوتضليل،الرؤوسكباريممعةلتث!ويهالإ!ثاعات

الثوريةوالشعاراتالمنشوراتتصدركانتجوزيفركنفمن

ارالأسأدقتصبكانتوفيه.المغرضةوالإ!ثاعات،اللاهة

جماعاتجوزيفحولوكان.والمعلوماتالاخباروأخطر

طريقعنللثورةوالتمهيدالمشاعر،إثارةفيمتخصصةكثيرة

منشكةحولكانتكما،والفنونوالخطابةالأدب

وأخطرالأخباربأدقيزودونهكانواالذين،الجواسيس

ركن،العتيدالقصرفيالصاخبالركنمنيستقونها،الأصار

اصطاد،والهادىءألصاخببركنيهالقصرذلكوفي.لاكلوس

مببرابواصطادواكا،الفرنسيةالرؤوسكبارالنورانيون

لقد..أقبيتهمفيوأنزلوهم،خدمتهمفيووظفوهم،ودورليان

الثورةشطرنجرقعةبيادقلانتاجمصنفارويالالباليهأصبح

-3939عى،الابقلمممرا(13)
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ذلكوكان.داسىظلامفيخفيةأصابعتحركهم،الفرنسية

بقيةتشغلهمكانتممابأكزالثرطةرجالباليثغلالقصر

.32(مجتمعابارش!فيالاْخرىالمناطق

حذرت،بافاصيافيوايزهاوبتأمرافتضحانوببد

منوروسياوبولنداوانجلترافرنساحكوماتالبافاريةالحكومة

تلكتجاهلوافيهاالمسئولينأنإلا،بهمالمحدقالداهمالخطر

المخططينلأن،اللازمةالاحتياطاتيتخذوافم،التحذيرات

حتىالبعيدةنواياهمانطلتبحيث،والخبث،الدهاءمنكانوا

ابنةأرصلتلقد؟بالأبعدينفكيف،إليهمالمقربيناقربعلى

ماري،ثقيقتهاإلى،النمساامبراطور،الأولفرنسيس

عدةفرنسا،ملكعثرالسادسلويسزوجة،انطوانيت

ماريانإلاهؤلاءخطرمنفيهاوتحذرهاتنذرها،رصائل

وأن،هؤلاءمنفرنساعلىبألاخطرشقيقتهاطماتتانطوانيت

منيغلىبالبركانماريتحسولم،طبيعياسيراتسيرفيهاالأمور

فقدتأنبعد..الأوانفواتبعدإلاتدميهاتحت

(23)-+.
علىورقبتهرقبتهالقدتممهومن،زوجهاوعرش،

9ه-49ص،الابقالمصر(22)

هد.وتتخص.الحغدتصة،انطوايختبمارىمؤلاه(لصقهاال!المخازيومن)33(

طبا،إبهحاملا،الملكيابلاطجموهرىالذهبلهؤلاهسربامحبلاأنفيالتصة

ثمهبلغ،لهاالناثرةالجرامرمنعتدابضعأنفبهشهنطلب،الملكةمنأنهزعم

لترالملكةإلا!وهريحمله،الحقدصغتمأنوبعد.فرنيةليرةميونربعآنذاك

بالاموجموزيفبهمةكانتالدولةيزانيةيرمقالذيالثمينالعقدمحناثئحات

الذيموعثغاللملكةانفاساعذلكمنلابعدبالاصوفمب.لانكلمحل

فقد=،الحدهذافدتقفلمالأمورأنكل.الملكعمبدون،العقدذلكأهداما

23

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.)24(الساذجالغافلالإههـاللذلكثمنا،مقاصلهم

وتاليران،دورليانالدوقتعريفبمهمةميرابوقاملقد

الشرقمحافلبأسرارتعريفه!ابدورهتولىالذفي،بوايزهاوبت

بعد،دورليانأدخلوهكذا.إليهماوضمه!ا،الماصونيالأكبر

هذه،الأكبرالفرنيللثرقالأعظمالماسونيةقطبأصبحأن

صابقادورليانكانالتي،الحرةالفرنسيةللحافلإلىالطقوس

اندلاععام،ام978عاميأتولم.الظاهرالأعلىرئيسها

تابعة،فرنسيمحفلألفيمنأكثرهناككانحتى،الثورة

.بارزعصْوألفمائةمنأكزتفم،الأكبرالقلماصونية

هذهمن،الفرنسيةللثورةالصلبةالقاعدةقامتوهكذا

المحافل.لهذهالتابعةالتشكيلات

نابليونسيرخطعلىالمحافلهذهأثرنقدرانويمكننا

)34(

للملكةمزبماتوتياتحمل،رومالىدىبرن!الكارديخالإلىرصالةالمخططونكب

زيفلهلتشرح،اليلمتصففي،رويالالايهتصرفيموافاكافي!اتتطد

لنفها.ترتْ،الحقدقصة

ومقابلة،الملكةبزيبالتكرر،يالالالهغالاتإحدىإلىاتآمرونوعهد

فيالمنخفيةلالعايخةالكارديناليخهااتقىالتياللحطةوفي.هىبصقهاالكاردينال

الاْنواراميئت،واحدةلكلمةفهماكليخىأنوتل،عليهالمتفقانعزلالركن

ووتف،آخرشخصاصطيادفيممتهالتؤدى،نحدعهاإلىالغانيةففرت،الكاصفة

..يعملأ،،يقولماذايدريلا،ثدوهاالكارديخال

والاهازيجوالمثورات،الماْجمورةالصحفكانتاتالياليومصيحةوفي

،تنا،ل،اتصاماإلىاقصاهامنباريىتملاْ،طبعابالامو!مة،الريخصةابخه

فيالاتمنهؤ،5انتقموهكلذا.الفرنيالمخمعشخم!اتأكرمنشخميتن

في،بيدافكلانلالاموأما..الكاردينالصخصفيالدينومن،الملكةشخص

..آخرصينوصيدأخرىلحمليةيخططهالهادىركنه

69ص،الابقالمصدر
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كان،الماكرالأعرجالثعلب،تاليرانانعلمناماإذا،بونابرت

مسرحعلىنابليونظهرأنمنذ،ظلهملازمتهنابليونيلازم

ليقضى،هيلانةسنتجزيرةإلىسيقحتىفرنسافيالأحداث

كبينيوحي،المدةهذهخلال،تاليرانكانلقد:فيهانحبه

وشروقه،وايزهاوبتمنبتوجيه،يفعلأويقولأنيجببما

جيشه،فيضابططريقعن،تمماأول،بنابليونالاتصالتملقد

المذهب،بروتستنتي،الاصلايرلنديكورتج!،توماسيدعى

بولالمسيوإلىتقريراهذاقدمحيث،الجنسيةفرنصي

النورانيين،عملاءوأحدالديركتوار،محكمةعضو،tباردا

الىالتقريريقدمأنمنهوطلب،17/2/9917بتاريخ

يضعواانمستعدوناليهودأنالتقريروخلاصة.نابليون

نابليونيمنحهمأنمقابلنابليونتصرفتحتوخبرتهمأموالهم

بوجودصريحاعزافالتقريروفي.احتلالهاعند،فلسطين

تحتوضعوهاكا،خدمتهتحتسيضعونها،لهمسيةهيآت

معاولسيكونونبأنهممنهموعدايضاوفيه.كرمويلخدمة

الفرنسيةللثورةحضارةوجسور،العثمانيةالدولةجمممفيهدم

إلىالتقريرقدمولما.العالممنالمتخلفةالمنطقةتلكفيومبادئها

استاذوهوفنثور،بالبروفسورواستعان،عليهوافقنابليون

..العبريةاللغةفيومتبحر،السربونفيالشرقيةللغاتيهودي

باسمه،العالميهودجيعإلىنداءيوجهاننابليونبهاستعان

أرضإلىاليهودإعادةعلىسيعمل،نابليونأي،أنهفيهيعلمهم
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هذالليهودنابليونواصدر.فلسطينفيوأجدادهمآباصهم

وقرب،الع!امةلبسنابليونولكن.أيضاوبالعبريةالنداء،

لقد.مصرهبطحين،بالإملاموتظاهر،إليهالأزهرمشايخ

قال،الشعبعلىوزعه،نداءمصرأرضدخولهحال،أذاع

ايها..ملكهفيلهشريكولا،لهولدولا،اللهإلاإلهلأ":فيه

بقصدإلاالطرفبهذانزلتماأننيلكمقيللقد،المصريون

المشايخأيها،تصدقوهفلا،عريحكذبفذلك،دينكمإزالة

همالفرنساويةإنلأمتكمتولوا،البلدوأعيان،والأئمةوالقضاة

.أ)"3(مخلصونمسلمونأيضا

رؤوسعلىاللعناتتستمطربالسامومنشوراتكانتوبيما

عملاءكانالبلاد،اساسبصفتهم،والكنيسةالدولةرجال

رجالجعلهمتقررالذينالزعاءويدربونينظمونالمؤامرة

..وغيرهم،ومارا،ودانتون،كروبسبيرالإرهابحكم

قادواالذينالرجالأما،المغلقةالسريةأقبيتهمفييدربونهم

الئورةصفوفوتزعموا،الباستيلصجنعلىالهجومفيالشعب

هذهوفي()الجزويتاليعاقبةأديرةفيدربوافقد،المسلحة

منتدريجياتصفيتهمتجبمنبأسماءالقوائموضعتالأديرة

عملاءطلبالئورةانفجارفبعد...2()ْالملكيالعهدرجال

علىيوقمأندورليانالدوقمن،لهمالمخلصونالنورانيين

4-هص،3بر،الجرقعدالرحمن(42)

001عى،الابقالممدر(03)
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صمالا,ذلكمنبدلهيكنفم،لويسالملك،عمهابنإعدام

الملكسيصبحبأنه،صابقاأوهموهكما،يظنكانوأنه

الملك،زوالإلىهؤلاءاطمانانوبعد.بعدهمنالدستوري

إلىبهاساقوهتمومخازيهدورليانمباذلعنللشعبكشفوا

إلىرأسا0حملوالمحكمةقاعةومن،سيعةصوريةمحاكمة

الثائرالشعبهتافوسط،عمهابنبرأسأطاحتالتيالمقصلة

والرؤوسالدماءمنمزيدإلىشهيتهفتحتالذي،الغاضب

بمزيدعادةيغريالدمفمرأى..يهوذاأبناءنطععلىالمتدحرجة

بشدقيهاتتلمظأخذتالمقصلةبأنميرابوشعروحين.الدممن

الهربحاول،ودورليانالملكإعدامفيعارضلأنه،نحوه

شعروحين.باريسخارجلهمواليةكانتبقواتوالاحتماء

انه،الناسعلىوأعلنوا،الدسمفيال!ملهدسوا،بنيتههؤلاء

.منتحرامات

يصفونانحازوا،الملكيالعهدرجالهؤلاءصفىأنْوبعد

ومارا)36(،ودانتونروبيير،امثال،ا!رهابعهدرجال

تأكل،النورانيينمنوتحريضبتخطيط،الثورةأخذتوهكذا

فيالجناحمهيضةسقطتحتىالآخر،تلوالواحد،أولادها

فيهشن،العمويةالجمعيةفيخطاباْ،بيرمخفهإلىياقأنقبل،روببيرالقى()26

فيروببر،يخهىأن،قي.اتطرفي،لإرهابينأسماهممنعلكيفاهجوما

اخرضه.،اتطرفينالإرمابينهوْلا.أحدمنرعاصةفكهفيتلقىخطابهالجمعية

علىلتهجمهجزا.،لينال،المقصلةالىبالامىبخطابهجقالتاليالومصجةوني

نمت.واولاهاجاده
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.)27(نابليونحضن،الدكتاتوريةحضن

كانتالتيالرئيسيةالشخصياتأنإليهالإشارةتجدرومما

كلها،نقللمإن،جلها،ستارهاوراءمنالفرنسيةالثورةتحرك

مويمى،وايزهاوبتآدم:فرنساخارجمن،أجنبيةشخصيات

أما.بالسامو.جوزيف،لاكلوسديشودرلوس،مندلسوهن

والدوقدورليانبالدوقابتداءالكبيرةالفرنسيةالرؤوس

بيادقكانوافقد..معاراودانتونبروبسبيروانتهاءميرابو،

يهوديالثورةرجالمعظمآحالقد.الثوريةالشطرنجلعبة

هذاوكان.المقصلةإلىقوافلساقهمالذيوهو،دافيديدعى

فلنسفك،:بقولهالصوريةجلساتهمنجلسةكليستهلالدافيد

،الثورةفيلسوفومونتسكيو،(rAالدماء)منمزيدااليوم

الآخرهوكان"القوانينروح9كتابانجيلها،وصاحب

بطريقالداميةأحداثهافيساهم،متعصبايهودياماصونيا

لقد،للماليةوزيراالسوي!رىاليهوديبنكركانكاالفكر،

بالديمقرالجة،لتضيلتظامرواوان،الدكتاتورىالحكلمعاديففلوناليو)27(

معاتحاملمنعليهمأصل،محدوثبنأفرادجموعةأوفرد،عاتعامللأنوذلك

11عناعضاؤهايزيدلاالتيافيعيللحزبالركزلةاللجنةنيقشلةقاعدة

علىيثرفونالذيالرئي!كيدوفعواأمرلكاوفي.الأحوالمنحالباْيعفو

القدبمالحالمدكناتوريأكبرصلاجاتفهاأينعلاحيات،وانجاحهإعداد.

كي،صاجةوليتاجماعيةحرلةفإلى،الحريةإلىيعونْحينوهماوالحديث

..رالإنحلالاتبإلالمببقودوا

.501ص،كاركاىوليام،الطرنجرتعةعلأحجار(28)

51ص،اتلعبدالله،الإ!لاممحافلفييةاليهوالأفعى
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لإضعافتمهيدأ،الديونفيالدولةإغراقفيهذاصاهم

مقاومتها.

وبعد،المنهكفرناشعبالفرنسيةالثورةانهكتأنوبعد

الطريقمهدت..ورؤسائهافرنسارؤوسبخيرةأطاحتأن

والماواةوالإخاءالحرية:مبادئهاتغتاللأننابليونلدكتاتورية

طاحنةمجروب،اقصاهاإلىاقصاهامن،أوروباتنهكوأن

لاستغلال،وعملائهمللنورانيينممهدةالطريقلتصبح،مدمرة

نفسهنابليونفيهتوجالذيالوقتففي.ومستعمراتهااوروبا

ملوكااخوتهوعين،ام408سنة،اوروباعلىامبراطورا

علىوجيردم،هولنداعلىولويس،ايطالياعلىجوزيف،عليها

اوروباعلىللمالامبراطورانفسهروتشيلدفاثانتوج،دستفاليا

فيالثانيامشل،عليهاللمالملوكااخوتهوعين،كلها

وجيمس،نابوليفيوكارل،فينافيوسولومون،فرانكفورت

والبندقية،المالخدمةفيالسيايمةتصبحوهكذا.باريسفي

وعدنابليونوعدشقانإذنعجبفلا..للذهبعبدا

قبل،فلسطينلاحتلال،اللصيقبلنابليونياروأن،بلفور

.الزمانمنقرنعلىيزيدبماذلك

،دمارا،ودانتون،بسبيرورو،وميرابو،دورليانسيقوكما

نأبعد،نابليونسيقكذلك،المزورةالتهممقاصلإلىوغيرهم

الفراغيجز،هيلانهسنتجزيرةإلى،أكراضهمنهاشنفذوا

حاآرحمةوتحت،حقيرحقيركوخفي،والألموالمرارة
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بغيظه.ماتحتى،الواناالذلأذاقه،متعجرففظانجليزي

وأضحت،وأهدافهاشعاراتهامنالثورةأفرغتوبهذا

إلى،نابليونموتبعد،ثانيةفرنساوارتدت،1«ترالفاظا

،الوفاضخاويةوهىالنابليونيةالحروبمنوخرجت،الملكية

بعدإلا،الفرنسيةالثورةمبادىءتثمرولم.الجناحمهيضة

ميتة.تولدأنلهاشاءوامخططيهالأن،بمدةفرنسافيانتكاستها

نجاحهاإبانوأوروبافرنساعلىمباشرعملىمردودلهاكانفما

تلافماعمليةبنتائجأتى،نظرياالمردودكانوإنما،واشتعالها

إبانالثورةثمارجنىالذيالوحيدوالمستفيد.أحداثمنذلك

الماليةقبضتهأحكمحيث،،!ثايلوك،وبعدهاالثورةاشتعال

مصالحهبحسبيسيرهاوأخذ،ومستعمراتهااوروباكلعلى

كتابهفيشيخو،لويسالأبويذكر.المدرو!ةومخططاته

اليهوديالماسونيأن"الفرماسونشريعةفيالمصونالسر9

العموممجلسشهاالتيالثريعةبأناعزفلوبلتييهالفرن!ي

كانت،العلمانيالمجانيالتعليمفي،امAA)سنة،الفرنسي

فرنسافيفاقفل،التعليمعنالرهبانأبعدبهاإذ،ماسونياتخطيطا

حواليفيهايتعمكان،الكاثوليكمدارسمنمدرسةألف21

مجانا.الفقراءأولادمنطفلمليون

ضدولا،الفرنسيةالثورةانطلاقةضدبالطبعلسنانحن

معل!ناأنناكا،وعملافكرا،الإنسانيةوشعاراتهاأهدافها

الضعيفعشرالسادسلويسمنذلا،ومآسيهاوظلمهاالملكية
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وجهفييوماصرخالذيعثر،الرابعلوش!ومنذبل،الجبان

الجائعالشعبضدلسنااالدولةأنا،:متحدياالفرنسيالشعب

الثوريالفكرضدولسنا،وحريتهخبزهعلىليحصلالمضطهد

مبادىءالفرنسيةالثورةرفعتهاالتيالإنسانيةوالمبادىه

يعمل،دعه"فيوالتجارةالصناعةحرلةضدولسنا،وثعارات

فيقوميةبوحدةالفرنيالشعبيتماصكأنضدأوايسيردعه

ضد،ذلكمع،أنناإلا..فرقانزهقدكانالذيالإقطاعوجه

وسياط،غزومطاياالمضطهدونالجياعأولئكيسخرأن

مدلولاخهامنوالشعاراتالمبادىءتفرغأنوضد،إرهاب

نأوضد،إصعادهمفيلابالناسالإضرارإلىوتوجه،الحقيقية

الشعبنهبفيالقوميةوالوحدةوالصناعةالتجارةحريةتستغل

الإقطاعي،السيدمحلالصناعيالرأسماليفيحل،واستغلاله

.الأرضفيالمعذبيناستغلالفي،الأرضقنمحلالعاملويحل

تستعبداعتدائيةقوميةالفرنسيةالقوميةتصبحأنوضد

يستغلأنضدنحنوبالتالي..وتستعمرهمالأخرىالثعوب

خدمةفيوالديمقراطيةالحريةباصموتوانينها:البلاددصتور

معركةيتابعروتشيلدناثانكانلقد..جشعةانانيةأغراض

بوساطة،ريس،1فيقصرهشرفةعلىمننهمتينبعينينواترلو،

ولما.المعركةفيعملاؤهإليهبهيبعثكانالذي،الزاجلالحمام

قدولنجتونكفةأنجلياوظهرضهايتهاعلىالمعركةقاربت

هذاارسل،محالةلاهازمهوأنه،نابليونكفةعلىرجحت
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يشيعوابأنانجلترانبووكلائهعملائهإلىالزاجلبحهـامهالنائان

سوقلذلكفاهتزت.المنتصرهونابليونأنالناسبين

الجنيهقيمةوتدنتعظمااهتزازاانجلترافيالماليةالأوراق

عملاءهناثانامروعندها.حدأدنىإلىبذلكالإنجليزي

ولما،الأوراقهذهمناستطاعوامابثراءيبادرواأنووكلاءه

وهزبمة،ولنجتونفوزعنقليلةايامبعد،المعركةتكشفت

وحمامهناثانكانالطبيعيةحالتهاإلىالاسعاروعادتنابليون

بعضهميسائلونالناسكانوحين.بالغنيمةطارواقدالزاجل

،وتشاعتذاعكانتالتيالمعركةأخبارمصدرعنمستغربين

التىهىالحمامة":صاخرينيجيبونهمناثانووكلاءعملاءنكط

فياليهوديأنروتشيلدناثاناثبتوهكذا(r")9بالاخبارأتت

سلمتاجرشيء،كلوقبلأولاهو،إنما،ومكانزمانكل

..الحربفيكماالسمفي،وويلاتمآسيومستغلوأخبار،

إلىاستجوابا،ام409سنة،روزانبالمركيزقدم

نأعلىإذنمتفقونإننا":فيهجاء،الفرنسيةالوطنيةالجمعية

وهذه.الفرنسيةللثورةالوحيدالصانعكانتالماسونية

حاءتالتيبالحصمورةأو،بالحمات،صغاررغنيخوفنناوجداتناأمهاتاكانتلقد(92)

لىطمعاأو،الحمَا!خةلالكذ!أعمالانرركناعندماالحقعيمابالأخبارلهن

الىالحاماتإحدىوبتروتثيلدناثانحمامةشقيقةمزهالحمامةفهل.الواب

موائدلذلكوقل!،عليهمالميحدخلحير،الجكلفييلاعوفهااليهودكان

،أمهاتا3جداتنااجة!طذجةعرلةصلامحمامةأغاأم؟روْو!معلىالصيرفة
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نأعلىتدلالمحزمينالأعضاءبعضمنأسمعهاالتيالتعقيبات

النائبإليهنهضوعندئذ"مسبقابذلكعمعلىكانوابعضهم

الأكبرالث!رقمحفلفيالبارزينالأعضاءأحدوهو،جوبل

لنابل،فحسبذلكنعملانحن":قائلاعليهورد،الماصوني

.3(")ْأفواهنابملء،الملأعلىنعلنهلأنالثرف

قصرفيكبرىعشاءحفلةأقيمتام،239سنةوفي

ومن،الدوليينالسياسةرجالمنكبيرعددحضرها،ثرساي

الامم.عصبةبمنظمةوثيقةعلاقةلها،كبيرةشخصياتبينهم

علىالفرنسيالأكبرالثرقمحفلرئيساقترحالحفلةهذهوفي

وليدة،الفرنسيةالجمهوريةنخبيثربواأنالمدعويين

الماسونيةمنتولدسوفالتيالعالميةالجمهوريةوتحب،الماسونية

.()31فخوريننخبهماالحاضرونفشرب،العالمية

للمحفلالأعظمالقطب،براسياصرح،أم249سنةوفي

لقد":بقولهجنيفمؤتمرمنعودتهبعد،الإسبانيالما!عوني

منكثيرإلىواستمعت،المختلفةاللجانأعالفيصاهمت

الحركةعنمندوبونجانيإلىوكان،هناكالماسونالإخوان

فينحنهل":بعضهميسألونلحتئواماالذين،الفرنسيةالماسونية

جوزيفالرفيقوكان".ماسونيسلكفيأم،علمانياجماع

311ص،كاركايولام،الظرنجرقعةعلىأححار(03)

ايضا31مى،الابقالممدر(13)

333مال!الممكرلالهود
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.")33(.للعصبةالعامالامينهوأفينال

نأعلىقاطعة;Jy)ب+لناوأمئالهمهؤلاءبهصرخماإن

،المجالاتثتىفيتعمل،وفراعفراعألفلهاالخفيةالقوة

يرفعونفهم..يهوذاأبناءلخدمةالأساليبشتىوتتخدم

الغيرويدفعون،مسدساتللجريمةومجثون،رايةللرذيلة

علىالدائنونيسيطرماوعنك"..وخططوامارصموالتنفيذ

مم،أيضاالسياسيةالنشاطاتوعلى،الإعلاموسائلمختلف

لضربةمعداالمسرحيصبحالاقتصاد،علىالقبضةتثديد

الثورةيدتمسكبينما،الشللبثالتمويليدفتتولى،الثورة

وبعد.القاضيةبالضربةالضحيةعلىتهويثم،المسمومبالخنجر

."لهاالطريقوتمهيد،المهمةإكمالالخلقيالفساديتولىذلك

عبر،الشعوبفييتكرر،الجديدالقديمالأسلوبنفس

التاريخ.

استخدملماذا،6791حربعقب،دايانموشيسئل

حربفياشخدمهكما،الحربهذهفيالحرباملوب

العالمأنويظهر."يقرأونلاالعربإن":فأجاب،5691

ذكرتكما،التاريخمنيستفيدولا،يقرألاكله

..البروتوكولات

العالم،تاريخ4استقرامنيظهرماعلىضعيفةالعالمذاكرة

611عى،الابقالمددر(33)
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...ين!ىلاالذيالوحيدالشعب،يقرأالذيالوحيدوالثعب

العبهو،نياموالناسيعاهرايبقىالذيالوحيدالشعب

علىفعمل،أسيرأنهالبابلىالاسفيوهوينسلم.4اليهودي

ينسولم..ترننصفمنأقلفيعادثم،جاهدااصارهفك

،جاهداثملهجمعلىفعمل،مشتتأنهالرومانيالسيفيوهو

يمتدخطرهفإن!كلتأما.قرناعثرتسعةبعدفلسطينإلىعادثم

ومع..يزالمافى،الماءصطحعلىالزيتنقطةتتمددكمافينا

.!نيامنيامفنحن،ذلككلمع،ذلك

نقرأ؟متى،فمتى

التاريخ؟عبرمننستفيدمتى،متى

رقاد؟طولبعدمننصحومتى،ومتى

باطة:نحطط-5

الإيطاليالنوريالزعيمالنورانيوناختار.امArtعامفي

وضمالذي،الثوريبرنامجهممديرليكونمازينيسييجيو

بتحريض،فرانكفورتفيالاساسيةقواعدهوايزهاوبت

والاضطراباتالقلقلإثارةوذلك،روتشيلدمايرمنوماعدة

الامريكىبالجزاللمازينيجيء،ام04Aعاموفي.العالمفي

دهاءاصتاذهفاقهذاأنإلا،يديهعلىليتدرببايكألبرت

مخططا،م8711إلى.أم985عامىبين،وضعفقد،ومكرا

القرنفيأكلهاستؤتيأنهاقدر،عالميةوحروبثوراتلإثارة

عليا،مجالسثلاثةلذلكبايكأسسفقدولهذا.العثرين
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والثاني،الجنوبيةكاروليناولايةفي،تثارلتونمدينةفيالأول

ثلاثةاسىكما.برلينمدينةفيوالثالثروما،مدينةفي

مختلفةمناطقفي،العلياللمجالستابعةثانويامركزاوعشرين

العامةالقيادةبؤروالمراكزالمجالسأصبحتبحيث،العالممن

هذهأعضاءوكان.منها)33(الْبثقتالتيالثوريةالحركاتلكل

الحديثةالسريعةالاتصالاتوسائطجيعاخزاعوقبل،الحركة

ترابطهمبحكموذلك،مذهلةسيعةاتصالاتبينهمفمايجرون

نآفيمتشابهةعالميةواحداثاقلاقلفيثيرون،الوثيقالتنظيمي

ببعضها،لهاصلةلاوكأنها،العالممنمتفرقةمناطقو!،واحد

ثورةإلىتؤدي،خطيرةوملابساتظروفالذلكفتخلق

كيفنفسرأننستطيمهناومن.عالميةحربأو،كبرى

الصهيونيالمؤتمرفيإليهيجممأنكهيرتزلفردرجلاستطاع

ثلاثمائةمنأكز،ام798سنة،بازلفيعقدالذي،الأول

وقتفيالعالمأنحاءجيممنإليهحضروا،صهيونيمندوب

لبنيناستطاعكيفأيضانفسرأننستطيمهناومن.واحد

روسباإلىاليوعيينالأعضاءوألوفهايصلاأنوتروتسكى

كانتالبحارأنممالثانجةالعالميةالحربفيوأمريكاأوروبامن

كانتحينفي،الحربيةوالبوارجبالغواصاتآنذاكتغص

هناوكلت.والمدافموالدباباتالألغامبحقولمزروعةالأرض

بقضهمينتقلواأناليهوداستطاعكيفكذلكنفسرأننشطيم

-7118ص،بقالاالممدر(33)
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فلسطين.إلى،العالمأنحاءجمكلت،وقضيضهم

زعِمامكانهمايكعين،ام873سنة،مازينىماتولما

خلفههذاماتوعندما.نوليمىأدريايدعىآخرإيطالياثوريا

الفصهِلفيمفصلاذلكصيأتيكماوتروتسكى)34(،لينين

القادمة.

تمفرانكفإرتفي،م1786صنةحتىالتآمرمركزكان

انتقلالثانيةالعالميةالحرباعقابوفي.بسويسرابرنالىانتقل

لآعلى،بالمانباروتشيلدآلكلتضيفاحلحيتْ،لْيويوركإلى

3(مريكا)ْبأروكفلر

العالميةالحركات،الىطويلالمدىعلى،بايكمخططأفرز

:أفرزكما،والصهيولْية،والنازية،الثبرعية:الثلاثالكبرى

!؟....و،النَانبةالعالمةوافىِ!،الأولىالعالميةالحرب

جمع،الأولىالموهلة5،النالى-لبعضمستهجناغرببايبدوقد

تبدولأ:ثا،وَاحدةحظيرةفيوالصهيونيةوالنازيةالشيوعية

تحونأنمستهجناغريباًيبدووقد،لكذلكوإنها،متناقضة

ثوراتإثارةعلىقادرة،قوتهابلغتمهما،الخفيةالقوة

نأعلمناإذاتزولماسعانالغرابةأنإلا،عالميةوحروب

فيمباشرااشتراكايشتركونولا،ويدفعونططونتاليهود

هىوالصهيونيةوالنازيةفالشيوعية.سابقااسلفناكما،التنفيذ

نأإلاوتطبيقا،،وفلسفة،فكرامتناقضةحركاتبالفعل

91ص،الابقالمصدر)34(

2،ص،الابقالمصحر(35)
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وابتعدوا،وهناكهناألغامحق!لزرعوهاوعملاءهماليهود

وكيف،لماذا.باجتبازهاالناسيغرونأخذواأنهممم،عنها

ذلك؟فعلوا

ماعملياينفذواأنيستطيعونلا،أقليةبصفتهماليهود،

لاكذلكوهم،عالميةوحروبكبرىثوراتصتلهيؤططون

فمضارباتهم،والاطمئنانالسلاميسودهعالمكلتيستفدون

والثورات.قلقمضطربعالمفيإلاشوقاتجدلاوتجارتهم

عداوةهناككانإذاإلاوتشتعلتئورلاوالحروب

زرعمناثدوخصوماتعداوةهناكوهل.وخصومات

رايتركارلهنا؟هناكلهامغايرةمبادىءوزرع،هناالمبادىء

،)36(للشيوعيةيقعدماركسكارلوهناك،للنازيةيقعد

كلمعتنقوبذلكفيتناقض،متناقضتانوالتيوعبةوالنازية

.وحروبتوراتلذلكوتحدث،منهما

صْرب،وسيبقىيزالوماكان،إذنالتارفياليهودعمل

علىالاستيلاءوبالتالي،لتحطيمهاتمهيدابالرؤوسالرؤوس

كانتفريسةعلىأسدانتقاتلإذا،بمقدراتهاوالتحكم،غنائمها

.ام848صة،الئوعياليان.كتابهماركىكارلفيهكبالديالوتتني)36!

حامعةفيالياسىاتاريخاضاذرابتر؟كارلالي!ودىالنرراليالروفوركان

وهيم9184ضة،الآريابخ!تفوقنظريةإعدادعلمنكلبا،فرانكفورت

بهبدأماوالوبرماد،الغوةفيلوف،يختهأكملولغد.لثيوعةمعارضةنظرية

إلىونظرتهوأفكلار.فلقهالازىالحرباشتىهذينومن..رايزكارلاضاذه

،الأشا.الأمور
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مثلاالعالمفيالخيلسباقحلباتفمعظم،الثعلبنصيبكلت

ادجهِصهوةيعتلىصتفيهمليسولكمتاليهود،عليهايسرف

غليهاينترفوالمصارعةالملاكمةحلقاتومعظم.واحد

.معروفمصارعأومحترفملاآفيهمليسول!تاليهود،

عليهايثرفاللهووأما!تالقمارونوادياللبلعلبومعظم

نأولهِ،واحدافلسافيهايضركلتفيهمليسولكمتاليهود،

بضرفقطاليههِدي..فيهااللذةبائعاتمعظميزاصتبناتهم

ويصرف،!الأشخاصممويتعاقد،الزمانويعيش،المكان

يعلىتهِر،الأمهِسيرعلىوينترف،النقودويقبض،البطاقات

صنابكصتجدابعبد،بعيدوهو..لاتلاتصااومجري،النتائج

إلاجيهفييدهيضملاوالمصارعينالملاكمينوقبضات،الخيل

المبادىءصوقفيالحالوهكذا..منهاليخرجلافيهاليضم

ذلكفعا!إنوهو،يعتنقهاولايطرحهااليهودي،والحركات

حيثيشاءكيفوليوجههم،بذلكالغيرليغريفتظاهرا،

برغمغيرهمفييذوبواولمتارنحمااليهودتحهضلوبهذاثاء،

السوفيتىالاتحادشعوبجبمتصبحأنغريباأليس،قلتهم

إلىبالعودةيحلمونيهوداظلوافقداليهود،إلا،شيوعيين

كلتأغلبيظهرومنهم،فعلاإليهايهاجرونوهم؟فلسطين

الشيوعية،علىخرجواالذينأولئك،بالمشقينهناكيسمون

اسسهاوضعواالذيرنهمأنهممم،المختلفةبوسائلهموحاربوها

الشيوعيةاليهودييوظفأنإذنغريباليسوالعمليةالنظرية
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والملاآالجوكىوظفكما،خدمتهفيوالصهيونيةوالنازية

كارلكانلقد.خدمتهفيوالممثلوالمقامروالمومسوالمصارلح

قاموفما،روحهفي،ماركصمردخاىالحاخامحفيد،ماركس

تحبر+ت!تلاسرائلإخلاصاأشد،واسلوباوعملافكرا،به

دولةقامفيالصهبونسةبأدوارهماليوميتثدقونكلت

يزلهالحاخامقالهوإنما،نازييقلهلمكلامهذاإ)37(اصائيل

،هناك5ِهناالثقاثأسبابإيجاد:إذنيلا!دبةلعبةهى.بروتس

إس؟وص!،باسالرؤهِلضربتمهيدا،العداوةبوقفيالنفخثم

أهِعقالد،أومادىء،التنقاقبذورتكونأنذلكفيسيان

،مؤامرةأودعايةالوصائلتكونأنأوحدود،أو،مغانم

فيوالغربالشرقاليهودجعوهكذا.حزباأومنظمةأوم

الشيوعية،آباءبأنهمهناكيتظاهرونلأنهم،خدمتهم

الحقيقةفيأنهممع،الرأسماليةغلاةبأنهمهناويتظاهرون

البرانسفتحت..كذلكوسيبقون،وقالباقلبايهودا

وشحمهبلحمهوامريكاروسيافيكوهينيكمنوالقلانس

.فرقلا،وخبثهودهائه

الىالعملبةتكرارإلىالنهائىهدفناتحقيقفينحتاجقد"

ضدالاضطهادحوادثبعضبتدبيروذلك،هتلرأيامبهاقمنا

الكافيةالحججعلىنحصلحتى،شعبنامنأفرادأوجموعات

كمجرمىوروسياامريكافيالقادةوقتلمحاكمةبهانبررالتى

نتعبناتعمدلمَد.نورنمبورغفيالألمانبالقادةفعلناكما،حرب

31ص،الغاثريخاد،الصهيريخةالثوعةالعلاقات(37)
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اليهودمنآلافبضعةخسارتهتكونولن،دائماالتضحيةعلى

السيطرةمنشعبناعليهسيحصلبماقارناإذا،جسيمةخسارة

علىالسيطرةعلىقدرتنامنتستيقنواوحتى.وقيادتهالعالمعلى

إلىحولناهاكيفالأبيضالرجلاختراعاتإلىانظروا،العالم

بجدالعملوباشروا،مناطقكمإلىعودواضدهخطيرةأسلحة

عناصائيلفيهستكشفالذياليوميأقيحتى،وإخلاص

..)38الحقيقيةمهمتها

أمام،رابينوفتشعمانويلالحاخامبهصرحكلاموهذا

وهوام،539سنة،بودابستفياوروبالحاخامىمؤتمر

الذياليوميأتيحتى"عبارةأنإلا..عليهيعلقأنمنأوضح

وقفةتستحق"الحقيقيةمهمتهاعناسائيلفيهستكشف

لهتلرشرلِكةالألمانيةاليهوديةالرؤوسبعضكانتلقد!؟تأملاً

المانيافيمنهمذبحمنوكان.اليهودقتلفيإذنوتحمانوهمل

باعزاف،اليهوديزعمكاملايينبضعةلا،آلافبضعة

فيالقادةينتظرأسودمصيروهناكنفسهنويلعهـاالحاخام

.!وامريكاروسيا

لقد.الوسطبالحلولا،بالمثماركةيعترفونلاواليهود

بانهمضعرعندما،عهدهاواخرفي،نابليونمعهماختلف

العسكرية.وكرامتهعنجهيتهوتحدي،ابتزازهمجاولون

237عى،كارغايولبام،الثطرنحرقعةعلىأححار(38)

86عى،اقىعداللهالإصلاممعاتلفيالهوديةا!أفعى
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تروتسكى،طريقعن،حاولواحينماستالينمعهمواختلف

تنحيةمؤامرةودبروا.وقتلهوازاحته،ستالينعهداحتواء

أظافرهم.بعضيقمانخروشوفحاولحين،خروشوف

أنهإلا،قضيتهمعلىيعطف،ظهورهعندهتلر،كانلقد

لقد،معاداتهمإلىفالجأوه،الأحداثصيرفيآخررأيلهمكان

ليوجهوا،بريطانياإلىالسلميةجوبلزرحلةعلىالطريقصدوا

ثمومن،بردهاهناكلتتجمد،روسياصوبالألمانيةالجيوش

وتتم،الغربيللمعسكرموازنةكقوةالثرقىالمعسكريظهر

تمهيدا،بهااللعباليهودأتقنالتى،الدوليالتوازنلعبةبذلك

امريكامنالذرةايعرارسرقوالقد،الطرفينكلالابتزاز

إنسانشِهم،بسببولا،شيوعيتهمبسببلا،لروسياوسلموها

إنسانيةأكزليسوافهم.قائمةالدوليالتوازنلعبةلتبقىوإنما

أساطيرمنكيرهماولا،ابنهايمرالألمافيولا،الإيطاليفيرمىمن

ارالأسكلكانتالسببولنفس.امريكافيالذرةعلماء

الثرقى،المعسكرالىالغربالمعسكرمنانتقلتالتيالعسكرية

عنتنقل،الناتو()الأطلسىحلفاساررأسهاوعلى

&لقهم.

ومستعمراتامريكاإلىاتجهوانابليونعلىالقضاءوبعد

الرجلشركةإلىاتجهوائمشعوبها،دماءيمتصونأوروبا

هتلرعلىالقضاءوبعد.فلسطينمنهالهمينتزعونالمريض

تنحيةوبعد.ونيويوركموسكومنالثوربقرنيامسكوا
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علىالشيوعيةوالدولروسيامنالهجرةبابفتحواخروشوف

فتحهالذيالبابذاكفلسطينإلىيهودهالهجرةمصراعيه

كامبفياللعبةيواصلوناليومهموها.موارباخروضوف

اولادهم:مستخدمين،وبخارستوفيناوموسكوديفيد

وسوسوليف،،وبرزنسكى،وسوشترا،وكيسنجر،جولدبرغ

نفسآخرعلىللاجهاز،وغيرهم،وشاوشيسكو،وكراييسكى

العربية،النفطمنابمعلىالسيطرةثمومنالفلسطينىللثمعب

الأولى.بالدرجة

الأحداثيصنعونلااليهودبأننرىوذاكهذاكلمن

لصنعها.وجواسيسهمعملاءهمويدفعون،لهايروجونوإنما

لاإنهم..يحملونهأويصنعونهلاولكنهم،السيفيشترونفهم

منخفيةويتسللونينقبونهاولكنهم.الأسواريقتحمون

منللقتالاضطرواماإذا،ويقاتلون..والمنعطفاتالكوى

.والجدرانالحصونوراء

الفكربأنننوهأنمنلنابدلاالبحثهذانغادرانوقبل

مه!ا،تلمودىِتوراتيفكرهوإنما،وحديثاقديما،اليهودي

مستقاة،النقىالآريالدمفنظرلة..وصورهاشكالهاختلفت

،الشعوبأفيونالدينومفاهيم.المختاراللهشعبنظريةمن

الطبقةودكتاتورية،الطبقيوالصراع،لهوطنلاوالعامل

،الأديانتهديم:هدفهاتلموديةتوراتيةمفاهيمهىإنما،العاملة

الحكوماتوإلغاء،الاسةوانحلال،الأقواموتفسيخ
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إذنغرابةفلا.يهوذامملكةلقيامتمهيداالحاضرةوالمؤس!ات

وضممنالعالمفيالمنحرفةوالحركاتالنظرياتجمبمتكلونأن

.افحَئاتولا،مبالغةذلكفي.فليس.وتدبيرهماليهود

فلماذاوإلا،أعمالهمشرفياليهودوقمماوكثيراهذا،

منغيرهمدون،وتيطس،نصرونبوخذالثانيصجونسباهم

الأباطرةأرجلتقاذفتهمولماذا؟امبراطورياتهمشعوب

فيهتلربهمألقىولماذاوالعصور؟الأزمانكلعبر،والملوك

شرورهم؟!تالعالمبطهر،الصهرأفرأن

اسبانيا:فىفرانكو-6

فياليهودبعضتسربالميلاديعثرالسابمالقرنفي

الاقتصاديةالمرافقبقيةفيتسربواكا،الإسبانيةالدولخزينة

كمافيهاالأحداثوتوجيه،اسبانيااشغلالبقصد،الأخرى

وهكذا.مركماوفرنسا،انجلترافيفعلواكماتماما،يشتهون

التحضيربدأ،كعادتهم،للثورةالبلادمجضرواأناشطاعوا

محافلنظمتحين،أم359عاممنذ،الإسبانيةللثورةالفعلى

لهم،عاماتحادفىِ،الجيشضباطكبارفيهاالماسونيةالشرق

الإطاحةبغرض"الأخويالعسكريالاتحاد"باسمعر!

أصلمنجزالا12الجيشفيالاتحادلهذاوكان.)93(بالملكية

برلطالياملككارلالإطاحةعلكرمويلصاعدواولدلكالملكيةضدعادةاليهود(93)

الإطاحةعللينينوطعدوافرناملكبلويسالإطاحةعلىدوربنوطعدوا

كرئىهواصتبدالاصتفلالهيصعصالملكلاْنإلالبلا..روجاملكبنقولا

كجيةالملوكفيرلاْنالانتخابكللاالورائةعلىتقمدالملكليةلأرالجمهورية

وترويفها.اخزاتهايصعب

،فى
http://www.al-maktabeh.com



هؤِلاءأق!ملقد.آنذاكالجيشجنرالاتكلهم،جزالا23

الئلاثةمجلسلرئيسوالإخلاصوالطاعةالولاءيمينالجزالات

.4()ْللماسونيةالأعلىالمجلس،والثلاثين

الفونسوالملكضدتشهيربحملة،كالعادة،المعركةوبدأت

جرتالتي،العامةالانتخاباتبدايةمم،وزوجتهعث!رالثالث

الملكضدقادوهاالتيالتشهيركحملةتماما،ام`19.صنة

الفرنسيلويسالملكوضد،وزوجتهالانجليزيشارل

أشاعوافقد..وزوجتهالروسىنقولاالقيصروضد،وزوجته

دمهلينقلاسبانياجنديايومكليق!تلكانبأنهملاالملكعن

كما.،يلازمهكانحاددموينزيفمنلانقاذه،المريضابنهإلى

..)41(أيضاوالفجوربالفقزوجتهاخهموا

الجمهوريين،لصالحالانتخاباتنتيجةظهرتأنوبعد

ليجنب،راضياالاشتراكيةللحكومةالعرشعنالملكتنازل

حياتهيمارسكىفرصةللشعبوليزك،أهليةحرباالبلاد

الىالاشتراكيةالحكومةلتحويلوتمهيدا.قولهحدعلى،بنفسه

كيرنسكىبحكومةحصلماكرارعلى-بروليتاريادكتاتورية

بارتكابالحكومهفيلأنصارهمالشيوعيونأوعز-روسيافي

بالتشهيرخارجهاللذينأوعزواكما،الكبيرةالأخطاءبعض

خلافوقموحينارتكبتالتىالأخطاءوتضخيم،بالحكومة

347ص،كارعايولام،الثطرنجرتعةعلأحجار(04)

943ص،الابقالممحر(14)

ه،
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هذهحول،الثلاثةالإمبانالشيوعيينالقادةوبين!تالينبين

ضاليناتهم،الأخرىالتنظيميةالنقاطبعضوحول،النقطة

فأريثد،منهمبالتخلصالقيادةفيأنصارهوأمر،بالثوفينية

ونين،،سيرجسأما.فأعدمه،مورينمخبأعلىفرانكوهؤلاء

.)43(أنفسهمستالينأنصارباغتيالهاتكفلفقد

واسعانجرافحدث،الملكورحيل،الجمهوريةقياموبعد

ليأمناسبانيا،فيالماسونيةالأكبرالصرقمحافلنحوالظاق

الذيايإرهابمن،وأرواحهممصالحهمعلىإليهاالمنضمون

منهم،ليسمنضدالحاكمةالماصونيةالأكثريةتمارسهكانت

فيتمالجمهوريةإعلانإن":يصرحلأنبفرانكوحداماوذلك

4()r
الحكمعلىالساخطينتزعممنمكنهالذىوهذا"لحرنسا

منهم.الحكميستموانوعسكريينمدنيينمن،الجمهوري

اسبانيا،فيجمهوريحكمقيامعلىالخفيةالقوةعملتلقد

ولكن،وإليهمنهديمقراطيبحكمالإصبانيالشعبلينعملا

زعمائهم،أحدصرحلقد.الجمهوريةبعصااشانياليضربوا

حتىاسبانياندمرأنيجب"الأوار:مثشعلةالإسبانيةوالحرب

..حجرعلىحجرانتركلنالانتقاميوموفي..لناتصبح

علىللسيطرةوسيلةوأسعوأضمنأرخصهوفالإرهاب

مائةيموتأنالأفضل"آخر:وصرح"كاملبشكل،الج!اهير

ثالث:وصرح.واحدمناهضيفلتانمنالابرياءمن

252-ا05ص،الابقالمصدر(42)

552ص،الابقالمصدر(.،3)

46
http://www.al-maktabeh.com



نبنيإننا،يهمفاذا،اسبانيافيالكنائسندمربأننايلوموننا"

."48(جديداعالما

فياسبانيامنطردواأنهم،العربنسيكما،اليهوديخسلم

علجاهدينعملواوإنما،الميلادىعشرالسادسالقرنأوائل

لقد.سكاكينهمشحذواوقد،صاخرينمنتقمينإليهاالعودة

وطردطردهمبعداسبانيافيظلواالذيناليهودبقاياأنثبت

إلىوصلواتد،المسيجةباعتناقتظاهرواوالذين،منهاالعرب

رجالمنكثيرمنهموكان،الاشانيةالكنيسةفيالمناصبأعلى

فيهاليحرقواالنارإلىالمسيحيينصاقواالذين،التفتيئسآمحا

الهرطقة.خهمةمنلأرواحهمتطهيرا

فيبارزااليهوديالأثروجدتاليوماصبانيازرتواذا

معالإسبانتجاطفعدممنالرغمعلى،وحياتهامعالمها

السداسية،داودنجمة!ثكلعلىمبنيةعارةفهذه..اليهود

يمتلكهاالكبرىمدنهافياللهوودورالكبيرةالمتاجرومعظم

..والصيرفةالمالبيوتيمتلكونوكذلك،اليهود

والبهود:هتلر-7

خاصة،بصورةالمانيافياليهوددورعنيحدثنامنوخير

بعضإلىفايمع.هتلر،اللدودعدوهم،عامةبصورةالعالموفي

..مجقهمأكفاحياكتابفيجاءما

602-392المددرالابق،ص)،4(

فى7
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لانزوفي..مواطنينبلادييهودأعتبركنتحداثتيفي9

وظلت.يهوديتهبسببيهودياتلميذااْهانلأنهليصديقاوبخت

المسألةتبينتوقد.فيناإلىانتقلتحتىاليهودإلىنظرتيهذه

المعاديةالصحفحملاتخلالمنالأمر،بادىءفي،اليهودية

الأعمى.التعصبإلىالحملاتهذهرددتولكنني،للسامية

،الرواجضعيفةاليهودتهاجمالتيالصحفأنلاحظتولقد

وأجاد،رصينبأسلوبعليهاتردالكبرىالصحفوأن

فيالحسنوقعهاوالجديةالرصانةلهذهوكان.حملاتهاتتجاهل

التيالصحفتلكلأطالعالثانويةالصحففقاطعت،نفي

ماصعانولكنأالعالميةالصحف"اسمتسميتهاعلىاصطلح

المخلصين،الرجالعلىالعنيفةوحملاتها،للسلطةتزلفهاأمضني

الثاني.غليومالإمبراطورعلىالشديدهجومهاعندحدثكا

كعطفها،الوطنأعداءجيععلىالث!ديدعطفهاايضاأمضنيكما

لأندعانيمما،"المتمدنةبالأمةnاإياهاونعتها،مثلافرنساعلى

موجهها؟هوومن؟الصحفهذهتعملمنلمصلحة:أتساءل

صورتهاعلىاليهوديةليبدتالذيالوقتفيالردفجاءني

الحقيقية.

الصهيونية،الحركةظهوراليهوديةبالمسألةاهماميزادولقد

ولئة،الجديدةالحركةتحبذفئة:فئتينإلىفينايهودوانقسام

فييؤلرلمظاهريا،كانهذاانقسامهمأنإلا..تشجبها

هذاانقسامفمبأنالاعتقادعلىحملنيمما،بينهمالقائمالتضامن
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النمافيلا،لعبتهميلعبونوأنهم،بينهمفيماعليهمتفق

،الكذبصداهالعبةوهى..كلهالعالموفيبل،فحسب

يزعمونهاالتيالخلقيةوالطهارةيتنافىمما،الرياءولحمتها

التقيتطماأنفيأسدأنتضطرنيالتيالطهارةتلكلأنفسهم

العداءعنتنمأردانهمنالمنبعثةالرائحةلأن،4()ْقفطانبلابس

ليستالماديةقذارتهمأنإلا،والصابونالماءوبينبينهالمستحكم

فقد..ونفوسهمأخلاقهمقذارةجانبإلىمذكوراشيئا

منوما،للأخلاقمغايرفعلمنماأن،الأياممع،اكتشفت

..فيهايدولليهودإلا،المجتمعمجقنكراءجريمة

أفكارتسميمفياليهودتأثيرمدىأقيسأنواستطعت

الفنونميادينوفي،الصحففينشاطهمبتتبعىوتحذيرهالشعب

الميادين0هذإلىاليهوديالأخطبوطامتدفقد..والآداب

فلقد..بميسمهمووسمها،عليهااليهودسيطرةوفرض،جيعا

%09أنلدرجة،منهموالناشرينوالفنانينالمؤلفينمعظمكان

صنعمنهيوالماركسيةالإباحيةوالنشراتالمؤلفاتمن

صابقاإعجابيأثارتالتيالكبرىالصحفأما...أيديهم

كانوامحرريهامعظمأناكتشفتفقدوجديتها،برصانتها

العامالرأيتوجيهفيهؤلاءتأثيرمدىأدركجعلنيمما،منهم

شعروإطالة،المقمالقفطانلىاالاشكنافىماالنربيينالهودعادةمنكان)04(

الابلى،ال!لباسبقايامنهوالباسهذا3آذاتحتيدلىكانمجيث،فوديهم

يزالوما،الناصبينمجرائهميفيوافلايعرفواحق،عليهمالاليونفرفهالذي

منمظهرايمترونهلأغم،الباسهذامثليبوناسرائيلفياتديخينبعص

اتدينمظاهر

فى49مالر!المسكرقالود
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دينيةوكطائفة،مميزاتهلهكشعبمصالحهممعتتلاءموجهة

تكالبهم،منهمموقفىفيعجلومما.محددةبعيدةأهدافذات

كرويج،جعهفيملتويةسبلامعظمهموسلوك،المالجممعلى

تصلقد..التجاريةوالمضاربات،والربى،الدعارةسوق

يبدوالذي،المخلوقهذاأناكتشفتعندما،بدنيفيالرعشة

..رابحةتجارةمنهويجعل،الغاءيستثمرالذيهو،مسالماوديعا

ييوإذ،المختلفةالنشاطاتميادينفيخطاهماتتبعفرحت

نأليتبينلقد..واجدهمأنيبخلدييدرلمحيث،بهماصطدم

ويسيطرون،الديمقراطيةالاشزاكيةالحركةيتزعموناليهود

لدرجة،لوائهاتحتالمنضويةالنقاباتويوجهون،صحفهاعلى

وجيماليهود،منالديمقراطيينالاشتراكيينالنوابمعظمأن

ومديرو،المظاهراتقادةكذلكومنهم،منهمالنقاباترؤساء

الحزبصحفتحريررؤساءايضاومنهم،الشغبأعمال

الكبير،الحزبأناكتشفتوهكذا..زونالباومحرروها

شعببيدألعوبةإلاليسالبلاد،بمقدراتيتلاعبالذي

منحالبأي،ألمانايصبحواأنرفضوااليهودلأن،أجني

بشعبناقعدتالتيالشريرةالروحأخيرااكتشفتكما،الأحوال

.التقدمركبمسايرةعن

الاشتراكىالحزبكفاحبعطفأتتبمكنتلقدا1

إنقاذأجلمنيعملبأنهمتوهماكنتلأننى،الديمقراطي

أعيبدأتأنإلىصأنيهذاوظل.الكادحةالفقيرةالطبقات
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اجماعمنأكثرشهدتلقد.البلادفيالنقابيةالحركةأهمية

وكان.الجاهيريخطبونوهمقادتهاإلىواستمعت،الحركةلهذه

قدسمعتهومارأيتهماأنإلا،الحزبهذاإلىأنفمأننيتيفي

يناديالتي،الديمقراطيةالاشزاكيةحقيقةعلىوأذنيعينيفتح

مراميهاعنليوكثف،الديمقراطيالاشتراكيالحزببها

الأمةأنتزعملأنها،الأمةضدفهي..عنهافأبعدني،البعيدة

نأتزعملأنها،الوطنضدوهي.البورجوازيةالطبقةصنعمن

ضدوهيلىالكادحةالطبقاتلاستغلالأداةإلاليسالوطن

الطبقةبيدأداةهىإنماالث!رائعأنتزعملأنهاالثرائع،

المدرسة،ضدوهي.الكادحينإرهابفيتستخدمها،الحاكمة

وضحاياالأرقاءلإعدادأنثئتإنماالمدرسةأنتزعملأفها

نأتزعملأنها،الدينضدوهي.المستغلونيشنهاالتيالحروب

لمستغليهليتسنى،وإضعافهالشعبلتخديروسيلةإلاليسالدين

..الث!الةحتى،النهايةفييستعبدوهأن

علىنفىأروضكنتالاجماعاتبذهعهديأولوفي

نبيلهوماكلهدمفيهؤلاءاستر!الأنإلا،الصمت

مجليا.فيهكنتنقاشنبمعهمفأدخلني،صمتيعنأخرجني

عملائهم،مننفراييفأغروا،لذلكتتسعلمصدورهمولكن

اجماعاتهم،حضورعقالانقطاعفآثرت،بالضربعلىاعتدوا

المتلاعبونهؤلاءيتلاعبالتيالجماهيرلحالأرثىوأنا

يتفقبما3صمويوجهو،بمقدراتهمويتصرفون،بعواطفهم
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العمالتحريرعاتقيعلىاخذتوهكذا.وأهدافهمومصالحهم

إقناعفيأوفقلمأننيإلا،كبيرحدإلىمهمتيفيفولحقت،منهم

آنذاكالسذاجةمنكنتلقد..خطأعلىبأنهواحدجهودي

صهيونبنىلأقنمعقيمةمحاولاتفينفسبىأجهدرحتبحيث

مناستوقفنىفلقد..بهاينادونالتيالماركسيةالمبادىءبسخف

دهماعما،يتبعونهالذي،(الجدل)الدايلكتيكقواعداْسلوب

فراستهماخطأتمافإذا.ثقافتهوضحالةخصمهمبلاهةعلى

وعدمبالبلههمتظاهروا،الخناقعليهمالخصموضيق،فيه

صريحواضحجوابانتزاععليهيستحيلأنهلدرجة،المعرفة

بوجهةيلمواأناضطرهممما،الخممأفحمهمإذاأما.منهم

فإنهم،حاضرينالشهودبعضكانإذاوبخاصة،مرغميننظره

بالأمس،أمرهممنكانماالتالياليومفييتجاهلون

زاعمين،بالحقيقةالشهودجابهمماإذابالدهشةويتظاهرون

وصفاقةمجاحةبكل،هووليس،الخصمأفحمواالذينهمأخهم

..وجه

وغيرة،بلاديبشعبتعلقاباليهوداحتكاكيزادنيلقد

اليهوديةالدعايةضللتهمالذينالع!العلىوعطفا،مصالحهلىع

المعرفة،حقاليهوديولمعرفة..الديمقراطيةبالاشتراكيةالمبطنة

اليهودطلائمهبطتفلقد..العصورخلالخطاهتتبعينبغي

الغازية،الجرمانيةالجحافلركابفيالجرمانيةالأرض

التىالانقلاباتوخلال،فيهاتجارابصفتهمالبلادفيوانتثروا
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ولمالظاهر،فياليهوداختفى،الواسعةالهجرةحركةسببتها

نأإلا،بالتكوينالجرمانيةالدولةبدأتأنبعدإلايظهروا

وقتيمضولم.عليهميدلانكاناباللغةوجهلهمالخاصةيثاتهم

كمنتجينليس،الإقتصاديةالبلادحياةإلىتسللواحتىطويل

فيالطويلوالمران،التجاريةبراعتهمأهلتهملقد،كوصطاءبل

حتى،الميدانهذافيالآريينيبزوالأن،الاقتصادمجال

،بدأواماأول،اليهودبدألقد.عليهموقفاالتجارةأصبحت

قدالآريونيكنولم.فاحشةبفوائدأموالاالمحتاجينيقرضون

إلاخطرهإلىتنبهوافهـا،القروضمنالنوعهذاعلىاعتادوا

والأعهـالالتجارةاليهوداحتكرأنوبعد.الأوانفواتبعد

داخلدولةمؤلفين،بهمخاصةأحياءفيالمدنفيسكنوا،المالية

منهمفنفر،الناسعطفأفقدهمالفاحشالرباأنإلا.الدولة

راحواعندماعليهمالنقمةواشتدت،وحسداحقداالناس

وفلاحيهاأصحابهارقابفيويتحكمون،الأراضييسترهنون

..منهمللنيلالنهايةفييتحفزونضحاياهمجعلتحكما

المناطق،بعضعنهاعبرتالتي،النقمةهذهوحيال

الحكامإلىكعادتهمهؤلاءلجأ،اليهودوتأديبالعنفباستخدام

ينالواأنالمغرياتوبشتىبالرشوةواستطاعوا...بهميحتمون

وماله.شخصهلهيؤمنكتابعلىيهوبريكلفحصل،بغيتهم

الضحايا.دماءلامتصاصالعلقأفواهالحكاماطلقوهكذا

الثرهةالطفيلياتهذهمعالجرمانالأمراءتواطئوكانلقد
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فيالأمراءوقوعأنإلا.وإضعافهالث!عبإفقارفيسببا

عهمابتعدتفقد..بزوالهمنذيراكاناليهوديةالشراك

ولما.منهمحمايتهمعنالفاضحتقاعسهملمستأنبعد،ضعوبهم

نقمةيغذوناليهودأخذ،والشعبالأمراءبينالانفصامحصل

هم،لينصرفوا،الشعبعلىالأمراءونقمة،الأمراءعلىالشعب

..الشعبدماءاستنزافإلى،العارمةالفوضىهذهفي

..المالجمإلىحبهممالمعاليإلىالطموحيجممواليهودي

صاعةفي،حملوهمغالرذيلةحمأةإلىالأمراءاليهودجرأنفبعد

إلىجلدتهمأبناءمننفررفععلى،وعبثهممجونهمصاعاتمن

...وكلاء)46(،مستشارينوزراء،والنبلاء:العظماءمصاف

العماد،ساليهودييتقبلأنالمحثجينلإصكاتيكفىوكان

ففى..سادينهعنيتخلىأنبدون،مسيحياالظاهرفيفيصبح

تصاليهودزواجضدحركةقامتمثلاالأكبرفردريكعهد

الحركةهذهوتزعم.يهودياتمنالألمانوزوا!،المانيات

دعامماالنظر،قصيرولا،رجعياًكانماالذي،جوتيهالشاعر

يندمجوالأن،وأموالهموممتلكاتهمأرواحهمعلىحفاظا،اليهود

فيخصائصهمعنيتخلواأنبدون،الظاهرفيالألمانيةالأمةفي

محواروحودهملأدسطىأرصالرلئكلتا!محاالهوداضحدمهالاصلوبمذا()46

نجررحيىاثشمةمىومجبهم3مهمامنكبراعليميهلداخلهاأواللطة

الهودأخويرشْعاد!تصرمردحايأدخلهاالتىافأشيرمجراكْهماثعليهم

يدلكلقدتروماويوصفوسهىاحرقتولوصايافلطيرإلىبابلمنلذلك

كوابةلبلةنيصالومىاكتهاتدتوميروديا.الوتةاكابعلىالمج!رتا!

الهودتعلعلنرىأدويكنىالده!منطق،علىالمعمدالىيوخايرأسلمازت

المقولة.هذهصدقليىالوموموْصاتهالعر!دولفيالحاسةالمراكزفي
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مم،اتقنوهالذياللسانإلاالألمانيةمنيأخذوالمإذ..الباطن

..القديمةأفكارهمعنبهعبروافإنهمهذاوحتى،الزمن

بفكرهجهوديايظلأنهإلا،ولغةلغةمائةإتقانيمكنهفاليهودي

سلوكه.

بالحقودتى،لأنفسهمحماية،لأنفسهميطالبونإذناليهودبدأ

..بينهمف!االأدواروزعواأنبعد،الألمانبهايتمتعالتىالمدنية

مسحشارينبشكلالأمراء،قصورإلىتسللواالذينجانبفإلى

متظاهرا،الشعبإلىيتوددآخرفريقراح،بطانةورجال

فهـال.منهايعانيالتىآلامهومثاطرته،الشعبعلىبالعطف

بسوءغيرهمواتهموا،الإدعاءاتهذهتصديقإلىالسذجبعض

الوجودإلىفبرزت..المساكيناليهودعلىوبالتحامل،النية

.(اللاسامية)فكرة

ليلةبين،اليهوديانقلبفقد،الحدهذاعندالأمريقفولم

وإنصاف،التحرردعاةأكبرمنداعيةإلى،وضحاها

التقدميةالأفكارناشرىِطليعةفيمث!ىحتىعتموما،المظلومين

والحرية،،التقدم:راياتحاملا:لهايروجأخذالتيالجديدة

علىقبضتهمن،نفسهالوقتفييشددكانبيما..والديمقراطية

شتىفيالأمةنشاطعلىالمطلقالإشرافلهأتاحمما،البورصة

عمل،الدولةفيومركزهنفوذهتقويةعلىمنهوحرصا.الميادين

دخيلكعنصرخطاهتعوقكانتالتيالحواجزتحطيمعلىجاهدا

فكان.حقهمنليسرئيسيادورافيهيمثلأنيريد،المجتمعفي
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،والعنصريالدينيالتسامحإلىبالدعوةيبدأأنعليهلزاما

الماسونيةجذبتلقد.الغايةهذهتحقيقفيالماسونيةفاستخدم

والبورجوازيينالاقتصادوأقطابوالنبلاءالحكاميثراكهاإلى

فييقعلم،عامةبصورة،الشعبأنإلاالفكر..ورجال

إخضاعيمكنهالاالماصونيةأناليهودفأدرك،اليهوديةالشراك

تهويدإلىلجأوالذلكلسيطرتهمالشعبمنالأعظمالسواد

لهمفيتم،يريدونالتيالوجهةالأقلعلىتوجيههاأو،الصحالْة

عدممع،الشعبعلىإيثرافهموبسط،العامالرأيتضليلبذلك

التيالحركاتتلكوبخاصة،تقدميةحركةكلعلىبالثناءبخلهم

علىبالنفعتعودالتيالحركاتأماوثوراتفوضىعليهايزتب

حكماءبروتوكولاتلأن،هوادةبدونحاربوهافقدالبثر

فيوالوقوف،حقيقيةحضارةكلبمحاربةأوصتقدصهيون

الأهدافيخدمذاكولاهذالالأنه،حقيقيتقدمكلطريق

اليهودية.

اليهودراح،ضحاياهموتضليل،لعبتهمتغطيةفيوزيادة

،واللون،الجنسعنالنظربغض،البشربينبالمساواةيبثرون

الشعبمنالاعظمالسوادأنتبينواحين،ولكنهم..والعقيدة

حياته،علىخطراوعنصرا،عنهغريباشعبايعدهميزاللا

منهمتجعل،صورةاليهودعنتعطيأنصحافتهمالىأوعزوا

وأنه،وسلامبأمنيعيشأنيهمه،مسكينامسالماشعبافيها

فيوحملوا..وسلامبأمنأيضاالآخرونيعيشأنيرغب
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ومجققوا،أمنهمبهاينالواكى،الديمقراطيةلواءنفسهالوقت

..الناسبينوالعملالقولحريةمنلهمتحققهبما،مصالحهم

تغيرأنيمكنالبروليتارياأن،نظرهمبثاقب،اليهودوأدرك

أسلوبهمعنيتخلواأنبدون،منهافتقربوا،التاريخمجرى

ماويرعان.دمائهموامتصاص،الناساستجلالتفيالرأسمالي

التىالقضاياتلكالمختلفةالع!اليةللقضاياقائدااليهوديأضحى

،الاستغلالأنواعأبشعيمثلبصفتههوإليهموجهةكانت

بأوزارهاليلقىتبعةكلمنيتملصكيفعرفاليهوديولكن

بهاليحاربالبروليتارياقضيةتبنىلقد..غيرهكواهلعلى

البورجوازيينقضيةتبنىقدذلكقبلوكان،البورجوازيين

البارعةاليهوديةالدعايةوراحت..الإقطاعيينبهاليحارب

الاسمى:اليهوديةهدفمعيتفقتوجيهاالع!اليةالحركةتوجه

غيربطريق،العاملمهمةأضحتوهكذا.العالمعلىالسيطرة

،اليهوديالشعبمستقبلأجلمنالمستمرالنضالمباشر،

الذيالفريقخدمةفي،منهيثعوربدون،نفسهبذللتفالقى

رصدايضااليهوديالتكتيكاقتمْىلقدشيء.كليحتكر

كانلهالحقيقىالهدفأنمعالدوليةالرأسماليةعلىالعامل

للبورصةتسنىالاقتصادهذاانهارماإذاحتىالقوميالاقتصاد

انقاضه.علىترقصانالعالمية

العامل،علىبالعطفيتظاهروناليهودرصلكان

إليهيتحدثونثم،صدرهفييعتملبماالإفضاءإلىويستدرجونه
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ينافملأنبهيهيبونثم،بشعورهويشعرعليهيعطفمنحدش!

فييلقونالايلوبوبهذا.الاجماعيةالعدالةتحقيقسبيلفي

كانوافقد،وبالمقابل.الماركسيةالعقيدةبذورالع!النفوس

لاالذين،الع!العلىويستعدونهم،بالرأسماليينيتصلون

روًوصهم.كسرسوى،لقنوهاالتيالأفكاربموجب،يرضيهم

المواجهةإلى،العملوأربابالعمال:الطرفانيصلوهكذا

..والثورةوالعداء

خليطاكونهاوأخطرهالماركسيةالعقيدةفيماأبرزولعل

هذاولكن.معقولغيروبعضها،معقولبعضها،مبادىءمن

معقولكيرمنهكانمايجعلبشكلمركبالعجيبالخليط

حكمفيفتحقيقهمعقولمنهكانوما،للتحقيققابلا

.)47(المستحيلات

فينشرواعندماالبقاء،حبغريزةبتخديراليهود--يدأ

لهم،الخاضعةوالصحافةالمايسونيةبوساطةالفكريةالأوساط

نشأتفلما.وشعاراتهاالفرنسيةالثورةوتعاليم،السلميةالمبادىء

هجوميةحركاتمنهاليجعلواتعهدوهاالعالميةالحركات

ءووربتهحمةحتعيهلأدينعنالإنانيخلىانالمعقولغيرمنإنهفئلا)47(

تقغأنالمعقولومنوأممهم،أوطاغمأدباكمعنينخلونالماركيةفمعتقيهذا

عقيدةأوآخراريخايعتقوأنيوديةعنتخلىأنيمكنثلاالهودىبأنالاس

تظامرلوحق،يودبايبقىفاليهودي،المتحيلاترابعمنذلكأنإلا،أخرى

فاالدجبعضبفرق،وهكلذاوالمادىهالعقائدجيموحملالدباناتكلباعتناق

علىبعطفأديمكلنالهوديافيعى؟نايفاويظنون،والصهيويخةالهوديةبين

ثرواوما..إنايخةبادى+منيحملمابب،المضطهدهالثعوبوتضاياقفايانا

المهويخة.محاداةj،افيعينبحملتظاهرلوحى،يهوديايقىاليوديأن
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لهمفتحتالتىأمتناعلىللإجهاز،المناسبالوقتفييطلقونها

وجهتين،لاطهماليهودوجه،الغرضهذاولتحقيق.فراعيها

الحركاتنظموالقد..واحدةنقطةعندالنهايةفيتلتقيان

نفسهالوقتوفيالبروليتاريا،حمايةبحجةوالنقابيةالعمالية

خدمةفيليستغلوها،السياعةثطرالحركاتهذهوجهوا

أداةالعاملةالطبقة!تمجعلواأناليهوداستطاعلقد.أغراضهم

كل.الازدهارعواملمنعاملاكانتأنبعد،خطرهتخريب

عرفالتىالحقيرةبالسياسةمجريعماشغلفيوالدولةهذا

وأن،أهدافهموالحوالساسةإل!يهايستدرجونكيفاليهود

تأبىكما،لهممطيةيكونأنكرامتهعليهتأبىرجلكلتحطم

لأض3ذلك،أمتهبمقدراتيتلاعبونيدعهمأنوطنيتهعليه

إلىأمتهلقيادةوإخلاصهمواهبهتؤهلهرجلكليعتبرون

الذكاءأعداءإنهم..لهمعدوا،والرقىالتقدممعارج

..لإخلاصوا

اقتصاديا:الدولةعلىالفعلىالإشرافلليهودتمأنصوبعد

التقليدية،تحفظاتهمعنتخلوا،وفكريا،وسياصيا،واجماعيا

أهداف"أو"العالميةاليهودأهداف"أئمتهميسميهعماوكشفوا

حتى،دينيةجاعةبأنهمالادعاءعنوكفوا"العالميةالصهيونية

طابعهلهعرقا)48(يؤلفونبأنهممكانكلفيالناسيصارحوا

فلسطين،فيلهموطنإنشاءهوالقوميمطمحهموأن،ومميزاته

=هذالانفباأوامةيثكلوناسرائلصودأو،العالميودأنيعتقدمنيخطى.()48

95

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أيديهم،متناولفيأصبحقدشيءكلبأنموقنوناليوموهم

وفيكا.أصبحقدانتصارهموأن

الديمقراطية،أكتافعلىأغراضهماليهودحققأنوبعد

ووجدواو،البروليتاريا)94(دكتاتوريةإلمطليدعواعنهاتخلوا

،الشعوبإخضاعمنتمكنهمالتيالأداةالمنظمالماركسيالسواد

فيالتقليديةخطتهمواصلوانفسهالوقتوفي.والناربالحديد

وتحريض،الدولةسمعةوتشويه،القوميالاقتصادنسف

قيمةمنوالانتقاص،التاريخومسخ،الثورةعلىالمواطنين

ومفاهمِ،والأدبكالفنالحضارةمقوماتوتشويه،المقدسات

سببتالتىالعواملاستعرضناوإذا..والجمالوالخيرالحق

لواقعناالمنطقيةالنتيجةكانتهزيمتنااننجد،الألمانيالانهيار

والاقتصاد،،السياسة:حقولفيمنهنشكومافكل..القومي

إلىاستدرجناغريبشعبدوجهِمبعثه،والتوجيه،والادارة

كانالائناءهذهوفي.أمتناإفسادعلىوعملوالاستهتارالتبذل

المنابتالمخلفداخلهانياواسرافيخارجكان4صاالفبفائىالمجتمع

المقلفيذلكلعدىولندنجهطائفةغيرمابومفييكئاوالالوانوالمارب

فالتييز...ايهنذم!ماتثبتلاصرائيلواحدةيريحةوزيارةالبعيدأوالقرب

والهودبهمفماالثرقيينالهودوبينغريىويهودىضرقىيودىبينالنصري

فلطيرأبرابتحتفذفلطينالىاليهودهجرةعلمضوقدبيغفماالفربين

اله.ذبناماتت،عاماضينمناكئر،الاْولالمايةالحربغايةمعلهم

الدولفيآحرووجودالديمقراطبةالدولفيوجوفليهو،الرأىتلرغالفض(94)

إلىويملوامر،،كماقناحرينمعكرسإلالعالميفخواكىوذلك،افيعية

الدولى.التوازنلبةباتذلكمناهدا!م
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يسعى،مرسومةمحددةأهدافسبيلفىِجاهدايعملاليهودي

شعبنا.حضارةأنقاضبينطريقهصاقا،ثابتةبقدم،لتحقيقها

فياكتشفتهوما،ثينافيمشاهداتيضوءعلىألركتولقد

الذيالمميتالشللأن،ميونخإلىانتقاليبعد،نفسهاألمانيا

اليهود،ينفثهاالتيالماركسيةالجرثومةسببتهقدامتنااصاب

ثراسةفيأتعمقوأنا،يفتنيولم.وحماتهاالماركسيةمعلمو

نحوحققتهاالتيالخطىأسجلأنوتلامذتهماركسكارل

أعجبتلقد.والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالحياةفيالنجاح

إلا،خطرهممنللحدسنهاالتيوبتشاريعهبطركبمحاولات

يحاربولمالماركسيةضحايابذلكحارببطركأن

علىالقضاءحاولكمنفكان..أنفسهماليهودالماركسيين

.الداءمكمنبمحاربةوليس،المصابينالمرضىبقتلالوباء

فقام،باليهوديةالماركسيةعلاقةأثرسرحتأخرىومرة

العلاقةهذهعليهانبتتالتيللأسىكاملتخطيطذهنيفي

نألليهودليتسنى،العالمفيوالدمارالفوضىإشاعة:وهي

.مكانكلفيوحشيتهميفرضواوأن،الحالةهذهيستغلوا

العالم،هذاشعوبعلىيتغلبأنلليهوديوقيض،قدرماوإذا

كوكبناعلىيبقىلنإذ..البثريةجنازةإكليلتاجهفسيكون

.11واحدإنسانهذا

مناقتطفناه،واليهوديةاليهودفيهتلركلاممنبعضهذا

هووكا،معلومهوكاوهتلر.كفاحىكتابهمنوهناكهنا
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بلا،العشرينالقرنفيلليهودالأولاللدودالعدوفعلا،

معهم،تجربتهبعدقربعناكتشفهملأنهإلالسببلا،منازع

سابقابالمانيافعلوهماالعينرؤياورأى،اليدلمسلمسأنوبعد

وتدميرها.الأولىالعالميةالحربفيهزيمتهافيوبخاصة،ولاحقا

القولهذافييشكيزاللامننسألأنإلايسعنالاونحن

عالجواممنغيرهموعناليهودبعضعنصدرمما،واضرابه

لقد.شجنأو،خطأمنالقولهذافيماذا:اليهوديةالمسألةْ

ولكنهمظهر،حيناليهوديةالمسألةمعجدامتعاطفاهتلركان

لا،منهمآلافببضعةفنكل،معاداتهمإلىدفعوهالذينهم

ألمانياهزيمةعلىوعملواقاوموهفي96يزعموكاملايينبضعة

..الأولىالعالميةالحربفيفعلواكما،الثانيةالعالميةالحربفي

فينفيه،والشيوحوالنساءالاطفالملايينبلآلافقتلأما

التى،وعرضهاأوروباطولفي،اليهوديةالاعتقالمخماتوجود

ساحةالىكلهااوروباتحويلبسبب،وغيرهماليهودفيهاجع

ولكنفعلاحصلفقدالصهر،أفرانفيحرقهموأما.معركة

فيبقيتلوالتيالميتةالجثثحرقبلالأحياء،حرقليس

منإن.والأوبئةالأمراضونشرتالجو،لأفسدتالعراء،

أضعافكان،الحرببسببأوروبا،فيالمدنيينمنمات

فيقتلفقد..النسبةمراعاةمعاليهودمنماتمنأضعاف

مدفلماذا.المدنيينمنمليونأعثرينمنمايقربوحدهاروسيا

الغالي؟الدم،الحرامالدمهوإذنالمختاراللهشعب
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..وعملاًوأسلوباًفكراًالنازيةولانؤيد،نازيينلسنانحن

خاصة،بصورةكلها،أوروباتحويلفيهتلرمعلسنانحن

منيقربمادامت،حربميدانإلى،عامةبصورةكلهوالعالم

المانيافي،اليهودأنمع،واليابسالأخضروأكلت،سنينخس

طبولها.ودقوا،الحربأسبابهيأواالذينهمألمانياوغير

بأنالإدعاءإلىأوصلتهالتي،الآريةالعنجهيةفيمعهولسنا

كتبوابمااليهودأنمع"،هتلرهايل"و"الجميعفوقالمانيا"

فيمعهولشا.كبيرحدإلىذلكعنمسئولينكانواوروجوا

اليهودأنمعاليهود،ومنهم،الناسوظمشعبهوظمنفسهظم

..ذلكعلىهتلرساعدمنفيهمكان

والنازية؟هتلرعندفاعهذافيهل

فضللا"بانتؤمن،مسلمونعربفنحن..لاوألف،لا

فرضوقدحيلتناماولكن."بالتقوىالاأعجميعلىلعربي

نتبعلأن،فعلااليهودأيدياقزفتهوما،الأحداثمنطقعلينا

سنةالمانيا،فيهتلرظهورقبلكيف؟.التاريخيةالنزاهة

فيلتهزمكانتماألمانياأنفيهاالسائدالشعوركان،م3391

خيانةلولاغاليا،الهزيمةثمنوتدفع،الأولىالعالميةالحرب

قدمتهالذيوالمعنويالماديوالتأييد،الداخلفياليهود

المانيادفعوبخاصةالحلفاء،لدولالخارجفيالصهيونية

..لهااللازمبالمالعجلتهاوتزويد،الحربفيللاشتراك

منحالةخلق،روزالكسمبرغبزعامة،الألمانيالشيوعيفالحزب
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،الحربوقفعلىالجنوفىاجبر،والمدنيينالجنودبينالفوضى

بشروط،التسلمِعلىالقادةأجبرمما،الهدنةإعلانقبل

معركةأكبروهي،مثلاالبحريةجتلاندمعركةففي..المهزوم

الاسطولانسحب،والإنجليزيالألمانيالاسطولينبينحصلت

فيكانأنهمع،اليهوديةالدعايةبتأثير،مريباانسحابا،الألماني

لأن.م8191سنة،الهدنةتطلبلمالقيادةإنثم.انتصارهأوج

وإنما،اصلاتفيدهالاوالهدنة،الهزيمةخطرتحتتكنلمقواتها

أعداءها.تفيد

ايةفيانهزمتقدتكنلمالألمانيةوالقواتالهدنةوقعتلقد

فيكانتجنودهاومعنوياتالعسكريةولياقتها،تذكرمعركة

ثورةمعحسابهالتصفيالهدنةتوقيععلىأجبرتوإنما،الأوج

سلاحعنال!ث!ائعاتتنتنراخذتالتيالشيوعيةلوكسمبرغروزا

منعددتعطيلفيتسببمما،الحلفاءاخترعهقد،رهيبصي

العمالاضراباتبسبب،حربيةمصانعومنها،الحيويةالمصانع

الذيالبحريةعلاحوبخاصةالجيشصفوففيالرعبوشا

الاستقالة،إلىالقيصراضطرمما،ضباطهاوامرعلىتمرد

وقعت،جمهوريةحكومةالاجماعيالديمقراطيالحزبليشكل

إنهابل،تتوقفلم،ذلكمع،الاضطراباتانإلا.الهدنة

بحكومةلينينفعلكماتماما،الاصتراكيينضدعنفاازدادت

الحكومةعلىاشترطتروزاأنإلىبالإضافةهذاكيرنسكي

الإضراباتوقفمقابلفيالجيشبتسريحالقائمة

64
http://www.al-maktabeh.com



لأنامامهاالطريقفتحوبهذا،كانوهكذا.والاضطرابات

.ام919سنة،الإجماعيالديمقراطيالحزبمنالسلطةتتسم

باروناتهاقدمأنبعد،بزعامتهاشيوعيةحكومةتؤلفوأن

ماديدعممنإليهاحتاجتما،للينينقدمواكا،اليهودالمال

فسقطت،عنهامساعداتهموحجبواعادواأنهمإلا،ومعنوي

ذإ،لحظةآخرفيمخططهممنعدلوالأنهم،حكومتهالذلك

وترويضه،هزيمتهبعدالالمانيالشعبإعداديجبأنهارتأوا

عالميةحربايخوضأنالمستقبلفييستطيعحتى،جديداإعدادا

فا،وبالفعلمعاالفريقينبقوىتذهب،بريطانياضدأخرى

الألمانيالشعبأخذحتى،ينجلىالأولىالعالميةالحربغباركاد

فيمنلوكسمبرغروزابرأسفأطاح،كارثتهمتسبيمنينتقم

إلىهتلرفبرز،للحربيستعدأخذثم،رؤوسمنأطاح

خططالتي،الجديدةالمرحلةصنصادقاتعبيرايعبرالوجود،

مسبقا.الااليهود

الأولىالعالميةالحربقبل،متسلطيناليهودكانلقد

الألمانية،الدولةفيالحساسةالمراكزمعظمعلى،وبعدها

تهيأةلهامهيأةتكونأنقبل،دفعاالحربإلىبهافدافعوا

ضدها،الجيوشالعالميةاليهوديةجيشتفقدوبالمقابل.كاملة

الدولةوحليفتهاالمانياعلىوتجسسوا،اللازمةبالأموالوأمدتهم

وهم.هزيمتهافيبذلكفتسببواالحلفاء،دوللصالحالعثمانية

فيتركيا،وعلىعليهاالباهظةالصلحلثروطفرضواالذين
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أنتاض:الانتاضبينومن،ثرصايومعاهدة،لوزانمؤتمر

روحيبعث،النازيوحزبههتلرظهر،الصلحوثروط،الحرب

وردالثأرالىيتطلع،مهزوم!ثعب!ثبابنيالبروسيةالعسكرية

هايل):وصاح،أمامإلىاليمنييدهمدوجدهفلما،الكرامة

شروطبالتزاماتيفيأنرفضقدهتلروأنخاصةهتلرا،

قروضإلىتستندلا،خاصةالمانيةعملةوأصدر،الصلح

فوجد،القوميالدخلعلىتستندوإنما،الدوليينالممولين

.وراءهبحاسلماصاروالا،بغيتهفيهالشعب

النفوذوعلىالثميوعيينعلىالقضاءيستهدفهتلركان
صح

وكان.العالملاحتواءتمهيدأوامريكا،اوروبافياليهودي

.ام369سنةوفي،برلطانيامعتحالفإقامةإلىشوقايتحرق

هتلرلهفقدم،للاستقصاءزارهبريطانيلوفدهذهخطتهثرح

اليهودالمرابينبكبارالشيوعيينارتباطعلىتبرهنصيةوثائق

يوجهونكماويمولوغا،حركتهميوجهونالذين،العالميين

هتلروأوضح.الصهيونيةالحركةنفسهالوقتفيويمولون

وامريكاوفرنابريطانيالاستقلالالوحيدالطريقبأنللوفد

عنالباهظةالديونبطرحوذلك،الاقتصاديالاستقلالهو

وذلك،الطبيعيةحالتهإلىالعالميالاقتصاديعودحتى،كاهم

الشئونعنوسيطرتهمنفوذهمبسطمنالمرابينهؤلاءبحرممان

تعتبرالتيالدولعلىوالأرباحالقروضزيادةطريقعنالعالمية
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الوفدمعلقاءههتلروأنهى.بمستقلةهيوما،س!تقلةنفها

علىبالقضاءإلامحنهمنالعالمخلاصإلىسبيللاانهبالقول

اليهوديالنفوذوعلى،خاصةبصورةوالصهيونيةالشيوعية

كماهذا،سعاهفيدلهتلرأنإلا،عامةبصورةالعالمي

لهذا،الحربقبيل،ألمانيازارعندما،تشمبرلنمساعيفشلت

كوبلز،فثلوكما،للسلامرمزا،بشمسيتهيلوحوعاد،الغرض

تشرشلعلىيعرض،الحربإبان،عراانجلتراإلىطارالذي

إسألوا؟ذياكوفثل،ذاكوثل،هذافشلكيف..السلام

..اليقينافيفعنده،كوهين

تشرشلعلىالأبوابإغلاقالكوهينيهذاأحكملقد

يفتحواانعليهممستحيلافأصبحجول،وديوروزفلت

منوأما،جهةمنهذا(إغلاقها)ْعليهماليهودأحكمأبوابا

الحربلورداتذاتهاالمانيافيالسطحعلىطفافقدأخرىجهة

تفوقنظريةيروجون،ونيتشهرايتركارلتلاميذ،النازيون

معهاأمصىلدرجة،الحربطبولويدقون،الآريالجنس

منإلايشربولاالحانها،علىإلايناملاالالمانيالشعب

العالم،لغزوتخرجأنمنالنازيلجيوشبدلافكان..كأسها

فخرجت،،نابليونبقيادة،الفرنسيةالثورةجيوشفعلتكما

..كانماوكان

كما،النازيةلظهورالتمهيدفياليهودتدينأدلةتريدونهل

703-303عى،كاركايوليام،الطرنجرتعةعلىآحجار(05)
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فيهتلرمعشراكتهموفيوالصهيونيةال!ثيوعيةلظهورمهدوا

إخوانهم؟مذابح

ياأدينكفمكومن..همأفواههممنالأدلةاليكم،إذن

ئيل.صاا

بأنهلهتلر،عوناوكان،النازيةفيلسوف،روزنبرغصرح

السياسية.فلسفتهوضعفيصهيونحكماءبروتوكولاتانتفع

يهودياموظفا.كانالذيكاستز،رودلفهيشتبناتهملقد

،إيخمانمعتعاونبأنهأتهمه،بالمانياالنازيحكومةفيكبيرا

هيشتبنصرحولقدالمجر.يهودمذابحفي،ام449سنة

فياليوميعيشونالذينالجبناء،اليهودالزعماءأن"يوماهذا

يهوديملايينستةتركواالذينهم،وانجلتراوامريكاصهيون

منهم.اكتراثوبعدم،حمايةبدون،يشنقونوويخنقونيحرقون

عملياتوأصلوبوزمانمكانمقدمايعرفونكانواهؤلاءإن

إنقاذإلىالنظردون،دولةلخلقوذلك،بهاينذرونولا،الإبادة

المجر،فيتمماعرفتاليهوديةالجاهيرأنولو.اليهودحياة

...الأبدإلىصلطانهمولفقدوا،اليهوديةالوكالةزعماءلانهار

بلورياتيهوداالنازيةالسلطاتيقايضأنرفضفوايزمن

اليهوديةبالوكالةالإنقاذلجنةرئيسغرينبامواحق."شحن

فيمافقال،نفسهكاستنيررودلفقضيةفيالمحكمةأمامثهد

النداءصندوقأموالمننقوداتدفعهل:سئلتلو":قال

.!لا،لا،لا:لأجبتاليهود؟لإنقاذالمتحداليهودى
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نإ،مرعبونإالصهاينة:كروسمانريتشاردصرحلقد

بلاوروبامنأحياءوإخراجهماليهودإنقاذليس!الشاغلشغلهم

،مورغانفرلريكهذاقولهوأيد".فلسطينإلىإرعالهم

تدأوروبامعتقلاتفيالمعتقليناليهودمنقلةإن9:بقوله

المتحدةالولاياتغيرآخرصكانإلىالرحيلاختاروا

نآالكاتبةوأكدت.!واختيارهمارادتهمبمحض،الامريكية

وثيقةصلةوجودعلى"القدسفيإيخهـان"كتابهافيأرندت

علىأكدتكما.بإيخمانكاستزرودلفالدكتورتربطكانت

نأايضاوذكرت.والنازيةالصهيونيةبينالصلةهذهمثلوجود

وإبادخهم،اليهوداضطهادعملياتيسهلونكانواالصهاينةكبار

فيجاءلقد.فلسطينإلىالرحيلعلىالباقينلإجبارتمهيدا

فيالموجوديناليهودجيعإن":قولهاتايمزالنيويوركجريدة

مجبالتيالوحيدةالفديةوأن،رهائنهمالاعتقالمعسكرات

.1(فلسطينإلىالفوريالسفرهي،اصهملفك،دفعهاعليهم

لهاتعرضالتيالمذابحأنعلىثبتفقد،بعيدانذهبومالنا

ثورةإبان،وصفدويافا،والخليلالقدسفيوبخاصةاليهود،

التيوهي،بهاعمعلىالصهيونيةكانت،الفلسطيية9291

المذابحتأخذلأنفلسطينعلىالانتدابحكومةمعاتفقت

يدلونكانواالإنجليزالجنودأنبدليل،فيهسارتالذيمجراها

ولا،فيهااحتمواالتياليهودمخايىءعلىالثائرالعريىالشعب

لموالث!عب،بالبنادقمتسلحينكانواأنهممع،ساكنأيحركون
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كيوذلك،والسكاكينوالحجارةالعصيصوىمعهيكن

ولنفس.فلسطينإلىللهجرة،الخارجفياليهودضمائريحركوا

فياليهودبيوتعلىقنابليهوديةإرهابيةمنظمةألقتالسبب

فلسطين!إلىالرحيلعلىلإجبارهم،م1591سنة،العراق

شعبهاويعاني،جيوشأربعةتحتلهااليومالمانياإنوها

اليهود،وقتل،اللاصاميةعقدة،ذنبعقدةمنعامةبصورة

منيمتلكونبما،الألمانيللشعباليهودلقنهاالتيالعقدةتلك

هذهعنللتكفيرالألمانىدفعلقدوالنث!ر.الدعايةوسائل

وبضائعأموالبشكل،لاسرائيلالماركاتمليارات،العقدة

يزالمافهو،نهمهيشبعلافشايلوكهذاومع،ايضاواسلحة

نأاللاماميةذنبعقدةأو!ثكتكلماوهو.المزيدالمزيديطلب

لا،أوارهاوأعلى،نارهافيهونفخ،الألمانصدورفيتنطفىء

نأنفسهلهتسولمنلكلوإنذارابل،فحبألمانياأجلمن

لوحتى،الزيتونغصنبغيرالمختاراللهشعبأبناءإلىيدهيمد

المخططمارلقد.البنادقيحملونالمختاراللهثعبأبناءكان

الحمبفنشبت..مخططوهلهشاءهالذيالطريقفياليهودي

وقامكادتاواوروباودمرتاسائيلوقامت،الثانيةالعالمية

التاجمنه!اكلفيلليهودعظمياندولتانانقاضهاعلى

ولا..ذلكعكسالمدققكيرللمراقببداوان،والصولجان

قبلاليهميتنبهلمإن،الخبثاءهؤلاءسيسوقهأينإلىالعالميدرى

الوقت.فوات
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،م3791صنة،بياناعشر،الحادىبيوس،الباباأذاعلقد

لهذاآخرتفسيروهناكا:فيهقال،الإصبانيةالحرببمناسبة

لهايشهدلمالتي،الدعايةإنها:الشيوعيةللأفكارالواسعالانتشار

علىوتوزعواحد،رئيسيمركزمنتدارفهيمثيلا،العالم

جدا،ضخمةماليةمصالرتمتلكأكاكما.العالممناطقجمغ

الدوليةوالمؤتمراتالمنظماتمنعديدعلىالسيطرةمنتمكنها

الصحفتستغلالدعايةوهذهالعمالمنضخمةأعدادوعلى

.االجامعاتوحتى،والمدارسوالإذاعةوالمسرحوالسينما

؟!يتعظأويسمعأويقرأمنفهل
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الثافىالفصل

قبفشهمفيامريكاوسقطت

القصةبداية-1

الامريكيةوالثورةاليهود-2

يهودياليهود-3

التهويدبرنامج-4

الحبالكلعلىاللدب-5

ال!هوديالتنويم-6

يهوديةركائز

.لثركاءلاأوصياء-7

.ثوراتثلاثبيناليهود-8
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القصة:بداية-ا

بعدوايزابلا،فرديناندعصرفي،الإصبانيالبلاطفيكان

كولمبس،كروستوفررحلةوبدء،الاندلسمنالعربدطر

291سنة iكبير،نفوذفيهلهم،المتستريناليهودمنثلاثة.م

وغابرييل،الملكيةالضرائبملتزمسانتاغيلديلويس:هم

التشريعاتأمينكابريردوخوان،الملكيةالخزينةناظرسانشيز

مالهمنكولمبسرحلةمولالذيهوهذاغيلوطنتا.الملكية

.)1(الملكةحلىمن،أشيعكما،تمولولم،الخاص

هم:،المتستريناليهودمنخمسةرحلتهفيكولمبسرافق

طبيبا،وبيرنال،جراحاوماركوترجانا،توريزديبويس

توريزديلوشىوكان.سانشيزوغابرييل،لاكالوالنزودي

اكتشفمنوأول،هايتيجريرةفياليابسةإلىهبطمنأول

بكولمبسوشىالذيفهوبرنالالطبيبأما.التبغاشعمال

..)2(بحسرتهفيهفمات،السجنفيلذلكفألقاه،للملك

أمريكا،فينسمةالآفأربعةعلىيزيدوناليهوديكنلم

وأبتأسيسيبالرلااليهودىلأنذلك..واشنطونجورجأيام

نإ.انتاجهأوتأسيسهبعدعليهيسطووإنمايثيء،أيإنتاج

بالرباابتزازهعلىبل،المالتنميةعلىتقوملاالحياةفيفلسفته

كونسببيوضحوهذا..والغشوالمضارباتوالقماروالزنى

)1(

)2(

81عى،فوردصرى،العالميياليهو

91ص،الايقالمصدر

75

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بيناليهوديفصلولهذا.زراعياولاصناعيالا،ممولااليهودي

والمال..لغيرهوالعمل،يدهفيالمالجعلبحيث،والعملالمال

وتديربحقدفإنهالعملأما،والمفتاربةبالفائدةدائماالرابحهو

عليهمسيطروااليهودأيديمنالعماليفلتلاوحتى.يخسر

طموحهم،تدغدغالف،والجمعياتوالنقاباتبالنظريات

أرباب:قرنيهمنالثوربذلكفأمسكوا،أفضلبحياةوتعدهم

..النظرياتبتقديموالع!ال،القروضبقدمِالعمل

حتى،نفسهاوتبنيوتنتعكثىتستقلكادتما،أمريكاأنإلا

مدىفي،عددهمأصبحأنلدرجة،كبيرةبأعدادعليهاتدفقوا

فلااليومعددهمأما.المليونونصفملايينثلاثة،قرننصف

فيطائفيإحصاءأييعارضونلأنهم،غيرهمأحديعرفه

ض!اناوذلك،تجمعهموأماكنعددهمعنيكشف،أمريكا

بنظاراتإلابعضنانرىلاإننا"..الحركةو!عهولةللسرية

باسمنا،ينطقونالذينوهم.عيوننافوقاليهوديثبتها،سوداء

.ي"3(والخار!الداخلفي

حيث"،اليهوديةالقضية"اسمهاقضيةيثكلونواليهود

بهافاعترف،الحقيقةهذهصهيونيتهمزعيميخفولم.يوجدون

بهايأتونفهم،يهوديوجدحيثتقوماليهوديةالقضية":قائلا

بالدرجةفكريةقضيةتكونإنما،قضيةأيةوالقضية،معهم

وفكرة.وتجسيدهالاعتناقهاوسائلسوىالناسوما،الأولى

91ص،بقالالمصدرا(3)
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عبادةعلىتقوم،إلحاديةماديةفكرة،اليهودوجدأنمنذاليهود

سبعةأنيدركواأنالدينرجالوعلى"..الحسيةوالمتعالمال

اقتصاديةتفاهاتمن،منابرهمعلىمنبهيتحدثونماأثمان

اليهودمنالسياسيالاقتصاداْساتذةإعدادمنهيإنما،وغيرها

الفكرأنأيضايعرفواأنوعليهم.منهمالثوريينوالزعاء

ساعدت،مدروسةلخطةطبقاكاملاتهويداتهودتدالاقتصادي

الجماهيريالفكرإن.مغرضةزائفةدعايةحملةانتشارهافي

انتثروالذيالمنابر،خطباءألسنةعلىيترددالذي،العام

فكرهوإنما،الإعلاموصائلوجيعوالكتبالصحفبوياطة

حركةوفي،عقيدتهافيالكنيسةعلىاليهودسيطرلقد.يهودي

يوجدكانوإذا.المزعومةبالليبراليةةالمطالفكريالتحرلر

موجودفهو،صحيحاتدريسااليهوديةالقضيةفيهتدرسمكان

تمنحأخذتالتيالوحيدةالمؤسةلأنها،العنصريةالكنيسةفي

لقد.المضللةالضالةاليهوديةللدعاية،منهاوعيبدون،الولاه

يكونيكاداستيلاءورجالهاالمسيحيةالكنيسةعلىاليهوداستولى

الشباباندفاعمستغلين،الجامعاتكذلكاليهودوغزا.تامما

الجنسية،العلاقاتفيإباحيةمناليومنراهماوليس.وتوثبه

هؤلاءإنتاجمنإلا..الث!يوعيةوانتشار،الأسةوتفكك

4(

.!موتدبيره

رؤساءمنأيأفإنهذا،فوردهنريلقولومصداقا

3-233ص،السابقلمصدرا(4)
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عند،خطابهيضمنأن،الآنحتىيستطعلمالمتحدةالولايات

اليهودلسخطيتعرضاننحافةالإنجيلمنشيئا،الرئاصةتسلمه

ناالأمريكانالمسئولينكبارمنأحديجرؤولم،ونقمتهم

خوفا،الرصميبلادهدينهيالمسيحيةبأن،الآنحتىيصرح

لأن..النازيةأو،اللاعاميةأو،بالتعصبهؤلاءيتهمهأنمن

موجههوإنماالنوعهذامنتصريحكليعتبروناليهود

الولاياتفيس!يحيةكنيسةمنثمةهناكوليس،ضدهم

وأاليهودحملاتإلى،بأخرىأوبصورةتتعرضلمالمتحدة

استنكارهم.

فيظهرتالتيالليبراليةالتحررحركاتانتشارفتحلقد

الغيتوأبوابفيها،الحديثةالقومياتوظهور،الغربديار

اليهود،علىالمتكافئةالرعويةحقوقعرضاإذ،اليهودية

الحضارية،العصبيةالمراكزعلىأيديهموضعفيهؤلاءفاستغلها

السياداتمنعالموفي":الاقتصاديةالزوةمصالروعلى

الدولةنظاميهدمأنفإما:سبيلانإلالليهوديليسالاقليمية

،ابهخاصةاتليميةسيادةلنفسهيخلقأنوإما،كلهالقومية

هدمتفالشيوعية..معاوالصهيونيةالشيوعيةقياميفسِرِوهذا

اقليميةسيادةلليهودخلقتالمتقيونيةالقوميالدولةنظام

بوستاساللوردذلكعنعبرولقد.فلسطينفيبهمخاصة

فيتنموانوالصهيونيةالشيوعيةأنيظهر":بقولهبيريصي

اليهوديالنفوذقامLyتماما،جنبإلىجنباالثرقيةاوروبا

VA
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التاسعالقرنطيلة،والاشتراكيالجمهوريالفكربصياكة

)5(
.عثرأ

لكلمناوىء،التلموديةالنوراتيةتنشئتهبحكم،واليهودى

طبيعةالمختاراللهفعب..فطبيعةجويييمتخطيطأوفكر

حيث،الديمقراطيةإلىيدعوفاليهودي،متعاليةأوتوقراطية

ليرفعهوإنماالناسمنغيرهعنالظمليرفعلامضطهدايكون

عليها،مجصلإنماولكنهاستطاع!إذابفيرهوينزلنفسهعن

علىوالحصول،لصالحهوتفسيرهابها،العبثفييشرعحتى

تعاظمبسببفاليهود،.وحدهبهخاصةوامتيازاتحقوقه

علىفرصايمعاهدةنصتالذينالعالمفيالوحيدونهم،نفوذهم

يحاولحينوهم.بهمخاصةاشثنائيةبامتيازاتالاعزاف

،"كالوهكماإليهمأوردالصاععنهماذاهمدفعالاغيار

بالغيرةأو،القوميأوالدينيبالتعصبذلكيفسرون

..ملفقةضهممنذلكإلىوما،الاجتماعيةأوالاقتصادية

البشع،وا!تغلالهم،الأخرقتعاليهمطبعاويتجاهلون

لاأصلاالدينيوالعنصر..ذلكإلىوما،المنكرةوجراممهم

..الناسعلىاليهوديطرحهعندماإلاقضيةالناسعنديشكل

بالحسنىالناسيخاطبان،متسامحاندينانوالمسيحيةفالإسلام

ولجاجالتعصببحمقعليهمنفسيه!ايفرضانولا،والمنطق

عداوةالناسأشدلتجدن009ايضاالسلاحبقوةولا،القول

v'عى،الابقلمصدرا(5)
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مودةأقر3ولتجدن.أشركواوالذيناليهود،آمنواللذين

قسييئمنهمبأنذلك..نصارىإناقالواالذينآمنواللذين

نأيعتبروناليهودفإنولهذا.!يستكبرونلاوأنهم،ورهبانا

ومنعه،شجبهمجب،دينياضطهادهيإنما،عنهمثراصةكل

.وال!ثبهاتالملاحقةفوقأنفسهميعتبرونلأنهم

الأمريكيةوالثورةاليهود-2

إلىاليهودالمالباروناتبدعوةروتثيلدمايريكتفلم

37سنة،فرانكفورت Vلمكما،عليهمبرنا"مجهوعرض:ام

الأكبرالث!رقمحافللتأشسبالمالوايزهاوبتيامداديكتف

التي،الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىبصرهمدوإنما،الماسونية

ماليغزوأولفإنولهذا.بريطانيةمستعمرةآنذاككانت

بقوابل،إليهاينتقلوالمأنهممع،روتشيلدآلمينكالطلأمريكا

همينتقلواولم..منهالمستعمراتهاكزوهميمارسون،أوروبافي

بعدإلاأمريكاإلىلهمالتابعةاليهوديةالماليةوالبيوتات

استقلالها.

،بدأتماأول،بأمريكاالماليةروتشليدمايرعلاقةبدأت

،الألمانالمحاربينمنبمرتزقةالبريطانيةالحكومةيمدأخذعندما

جنيهات8مقابل،الامريكيةالتحريرحربضدلاستخدامهم

قانونايستصدراناستطاعوبهذا.منهمللواحدعمولةاصترليني

يلزمبحيثالنقد،اصدارحقيخولهالبريطانيةالحكومةمن

البنوكعلىبهاالخاصنقدهااصدارفيتعتمدأنالمستعمرات
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الابقةالنقديةالأوراقأصبحتوهكذا،عليهايسيطرالتي

بموجب،المستعمراتعلىوكان،قيمتهابذلكففقدت،لاكية

لآعليهيسيطرالذي،انجلترابنكفيتودعأن،القانونهذا

وضماناتمبالغ،كرمولعهدمنذ،كاملةسيطرةرونشليد

هذهوعنالمذكور،البنكمنالمطلوبالنقدعلىللحصول

عامبعدالأوضاعانقلبتلقد":فرانكلينبنجامينيقولالحالة

الازدهار،عهدبذلكفانتهى،القانونهذاصدورمنواحد

يثوارعأصبحتحتى،حادةاقتصاديةأزمةمحلهوحلت

بنكفإن،وبالمقابل.العملعنبالمتعطلينغاصةالمستعمرات

الماليةالأوراققيمةنصفمنأكثريقدمأنرفضانجلترا

السيولةقيمةأنيعنيفذلك،بإصدارهالهعهدالتيالأمريكية

ويعزوتقصيراالأزمةزادمما،النصفإلىانخفضتقدالنقدية

هذاصدورإلىالرئيسيالثورةاندلاعسببفرانكلينالرئيس

وهيألا،البعيرظهرقصمتالتيالقشةإلىوليس،القانون

مستعدةالمتحدةالولاياتكانت":فيقول،الث!ايضريبةرفض

حقعلىانجلزاإقداملولا،ماثلهاوماالضريبةهذهتدفعأن

كنالقد.والاستياءالبطالةمنحالةخلقمماالنقد،إصدار

الصناعةاحتياجاتمعيتناشبشكلبأنفسناعملشانصدر

وأضحت،الأوضاعانقلبتفقدالآنأما.عندناوالتجارة

.)6(بأيديناليستأمورنا

212صكار،كايوليامالظرنجرتعةعلأحجار(6)

618مالزلىالمعكررالهرد
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واصطن،جورجبزعامة،المتحدةالولاياتثارتإذنلهذا

حيث،7831صنةإلى،م7761سنةمن،كاملةسنواتسبع

باريس.بمعاهدة،انجلتراعناستقلالهاعلىحصلت

وفرانكلين،واسنطونرأسهموعلى،الثورةزعهـاءتنبهلقد

منالأولىالمادةفيفنصوا،الاقتصادياس!تقلالهمأهميةإلى

إصدارفيالسلطةصاحبهوالكونغرس"أنعلىالدستور

يكمنكا،شايلوكوكمن،7()"قيمتهتقديروفيالنقد،

كمن،الحيالجسمعليهيتغلبعندماالحىالجسمفيالميكروب

الثواردماءحرارةتبردأنبعد،المناسبةاللحظةمنتظرا

فصرح،اليقظةالثورةزعماءعيونعلىذلكيخفولم.الفوارة

تطهرلمالدولةانالمؤسفومن":بقولهواشنطنلذلك

كماا.بحقيقتهممعرفتهارغم،الحشراتهذهمنأراضيها

الولايلاتلهتتعرضجسيمخطرهناك:بقولهفرانكلينصرح

اليهودحلفحيثما.اليهودهوالخطروهذاالامريكيةالمتحدة

اليهودظللقد.التجاريوالثرفالأخلاقيالمستوىهبط

بأنهمثعوريدفعهم،أمةايةفييندمجونلاعزلةفيدائما

الولاياتتقصهملمفإذا.اقتصادياالأمةخنقإلى،مضطهدون

يقتحمونعاممائةمنأقلفيفنراهم،دصتورهاعنالمتحدة

صوفإنهم..ويدمروهاعليهايسيطرواكي،البلادهذه

421ص،الابقالمصدر(7)
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آأح16إنني.دماؤنا!عالتأجلهمنالذيالحكمنظاميغيرون

عليكمفستحل،اليهودعلىتقضوالمإذاأنكممن،السادةايها

ولوحتى،بأفكارنايتأثروالنإنهم.قبورآفيأولادألعنة

.أ)8(عناإقصاؤهممجبلذلكالاْجيالعثراتبينناعا!ثوا

بهوكأنيالنظر،الثاقبالرئيسهذابهتنبأماصدقلقد

مسطور.كتابفييقرأالخبثاء،بهؤلاءمعرفتهلفرط،كان

اليهودنصبحتى،يموتكادمافرانكلينفإن،وبالفعل

الماليةوزير.ام19Vسنة،هملتونالكسندر،عميلهم

ناالمختلفةالمراوكةبوسائلههذافاستطاع،المتحدةبالولايات

نقد،إصدارامريكامصرفمنححقالحكومةمنينترع

المصارفتسهمبحيثوخاصةعامةقروضإلىمستندا

بثلاثة،الماليروتشليدبيتعليهايسيطركانالتيالأوروبية

سقطوبالتالي،أمريكاماليةسقطتوبهذا.الجديدالنقدأرباع

اليهودالمرابينأنياببينسهلةفريسةالأمريكيالاقتصاد

.محذورا)9(كانماووقع،ومخالبهم

مشقبلعلىالجديدةاللعبةخطرإلىالعقلاءبعضتنبهلقد

قدكاناليهوديالمالأنإلا،إليهاالناسونبهواأمرلكا،

القرارإصداربيدهاكانالتيالواهيةالذمممنكثيرااشزى

8()

)9(

186عى،الغمراوىميطامين،اصائلاكرهلهذا

سدنيمحفوظوهر9178صةالاسيكيالبإلفرانكلينوجههالتصريح

فلادليا.بمدينةفرانكلين

126-531ص،كاركايولام،الظرنجرتحةعلأحجار
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فجون..الفضاءفيهباء،اولئكتحذيراتفضاعت،آنذاك

سببيعودلا":جيفرسونإلىبهابعثرسالةفييقولآدامز

فيانعدامأوالدستور،فينقصإلىالاقتصاديةالأزمة

المالية،الشئونفيابطبقالجهلإلىيعودمابقدر،الشرف

فيجيفرصونعليهفيرد"الحساباتوطبيعة،النقديةوالأوراق

أشدالمصرفيةالمؤسساتبأنأومنأنا"فيها:يقولريالة

بوجودهاخلقتلقد،المتأهبةالجيوشمنحرياتناعلىخطرا

الحكومة.سلطانبسلطانهاتتحدىأصبحتماليةارستقراطية

المؤسساتهذهمنالنقداستصدارإرجاعيجبأنهوأرى

أندروأما"فيهالأولالحقصاحب،الشعبإلىوإعادته

إذا1:غاضباالكونجرسأعضاءوجهفيصرخفانهجاكسون

الأوراقإصدارحقالكونغرسأعطىقدالدصتوركان

هذانقلفيالحقللكونجرسأنذلكمعنىفليس،المالية

(1.)ْخارجيةوهيئاتأشخاصإلىالامتياز

ناثانخشي،التحذيراتهذهمثلتكررتأنوبعد

،انجلزامصرفعلىقبضتهمنفشدد،مصالحهعلىروتشيلد

الحكومةتوافقأنإما":لأمريكاالتاليالتحذيرووجه

فإنهاوإلا،أمريكالمصرفالامتيازتجديدطلبعلىالاميركية

جاكسونفردامدمرةحربفيمتورطةفجأةنفسهاستجد

الدماء،مصاصيمنوجموعة،لصوصمغارةإلاأنتمما":عليه

731ص،الابقلمصدرا(01)
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أعملصوفأننيباللهوأقسمبل،تحطيمكمعلىأعملوسوف

عملالْهإلىصارمةتعليماتناثانردفكان."تحطيمكمعلى

إلىيثوبواكي،قاسيالرساالوتحينالامريكيينهؤلاءعلمواا

قبلعليهاكانواالتيالاستعمارحالةإلىوليعودوا،ريثدهم

.")11(الاستقلال

وماروتثيلد،ناثانلأمرالانجليزيةالحكومةوانصاعت

ذهبهإلىمجاجةكانتوأنهاسمالا،إليهتنصاعأنإلالهاكان

سنة،اساطيلهافتحركت.نابليونمعحركالمواصلة،وأمواله

الحربفأفقرت،الوقحينالاميركيينهؤلاءلؤدب،ام381

مساعداتالمتحدةالولاياتطلبتولما.الفقيرةامريكاخزينة

واحدبث!رط،طلبهابتلبيةاانجلزصارع!،انجلترامنوقروض

المالية.الأوراقاصدارفيامريكامصرفامتيازتجديدهو:

المتشددونوهدد،الكونجرسأعضاءلبعضرثاويدفعتلقد

الامتياز.لذلكفجددالجسديةبالتصفياتمنهم

والثورة،كرمولثورةالمرابونهؤلاءاستغلوكما

الأموالوكدسوابذلكفأثروا،النابليونيةوالحروب،الفرنسية

وحرب،الاستقلالحرباستغلوافانهمكذلك،الطائلة

أيضأ.الطائلةالأموالوكدسوافأثروا،الامريكيةالتحرير

بفوائدبالقروضالجنوبامدواالتحريرحرببدايةففي

لاحيثالىالحربمجرىسارولماوالاتحادالتحريرلمنعباهظة

128ص،الابقالمصدر(11)
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الحربأمدلإطالةمماثلةبقروضالثطلامدوايشتهون

نأبعد،لنكولنابراهامحاوللقد.)13(الأرباحوتكديس

محلية،عملةلذلكفاصدرقبضتهممنالخروج،الحربكسب

والتهديدبالرشوةاشطاعواأنهمإلا،وطنياقرضاغطاءهاجعل

أوراقتقبلبألايقضي،قانوناالكونجرسمنيستصدرواان

أثمانفيأو،الحكوميةالقروضفوائددفعفيالنقديةلنكولن

رفض،لنكولنأوراقمحاصرةولزيادة،الخارجيةالواردات

بخممإلالنكولنأوراققبض،الخارجفي،العالميونالمرابون

03%إلىقيمتهابذلكفاتحفضت،الحقيقيةقيمتهامن07%

أمروا،الحدهذاإلىيععرهاتدنىوعندما.الحقيقيةالقيمةمن

الجديدةالإسميةبقيمتهاالاصواقمنبشرائهاعملاءهم

،الأوراقبهذهالحكوميةالقروضواشترواذلكبعدوعادوا

أرباحا،جنواوبذلك.المرةهذهالحقيقيةبالقيمةولكن

وحمامه،الناثانهذالعبهاالتياللعبةنفس.7%)13(0مقدارها

انتهاءإبان،الإنجليزيالشعبابتزازفيوعملاؤه،الزاجل

النابليونية.الحرب

انتخابيةحملاتتمويلإلىالمرابونهؤلاءعمد،ذلكوبعد

قانونمشروعلإقرار،الكونجرساعضاءمنكبيرلعدد

السيطرةفيالحقالاْمريكيالمصرفيعطيالذى،الصيرفة

1.3،الابقلمصدرا(21) 0 J

131ص،بقالاالمددر(31)
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،الفائدةسعروتقدير،قيمتهوتقدير،النقدإصدارعلىالكاملة

يدمنوالاقتصاديةالماليةالسيطرةخروجإلىبذلكهادفين

همالذين،ومموليهالبنكرؤيماءايديإلىالأمريكيةالحكومة

القانونهذامثلإصدارلنكولنعارضلقد.منهمبكاملهم

..معارضتهمنبالركمأقرهالكونجرسأنإلاشديدةمعارضة

يومناحتىامردكافيالمفعولساريالقانونهذايزالوما

بصورةالأمريكيةالاقتصاديةالبنيةفيسمومهينفثهذا،

بالدولار،المرتبطةالعالمدوللكلالاقتصاديةالبنيةوني،خاصة

فياليهوديتحكمالقانونوبهذا،عامةبصورةباَخرأوبشكل

..أليسحرباأوسلما،كلهالعالمومقدرات،أمريكامقدرات

الدعايةحملاتمعظميمولونيزالونماالذينهمالمالبارونات

والرئيس،الولاياتوحكامالكونجرسلأعضاءالانتخابية

وأيديهم،الناطقةألسنتهمهؤلاءيصبحكي؟نفسهالأمريكي

.المنفذة

،الجارفالسيلهذاتيارإيقافعنلنكولنعجزوحين

الرؤساءمنقبلهمنسجلكما،محذرأاحتجاجهصجل

وهي،أزمةنذرالأفقفيأرى9:فقال،محذريناحتجاجا

لقد..بلادىسلامةعلىخوفاأرتجفوتجعلني،تثيرنيأزمة

وسوف.الكبر!والشركاتالهيئاتبيدفيهاالسيادةأصبحت

أصحابيمكنمما،المناصبأعلىإلىالفسادوصولذلكيتبع

مستخدمين،الدولةمقدراتعلىالسيطرةمنالأموالرؤوس
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ذهباالماليةالاْوراقكطاءبجعلوذلك.م872Iصنة،القاضية

الاْمريكيالاقتصادوقعوبذلك،السابقفيكانكا،فضةلا

والحركة.الحسفاقد،يزالوما،قبضتهمفيبكامله

ذلك؟تموكيف..ذلكحدثلماذا

وسيطرتهم،المعمورةأنحاءجغفيتفرقهمبحكماليهود،

يسهل،فيهاالماليةالاْوراقواسواقالمصارفعلىالكاملةشبه

بالنسبةحجمهلصغرآخر،إلىمكانمنالذهبنقلعليهم

أوراقإصدارمنممِكنهموذلك.فلاالفضةأما،قيمتهلفلاء

المكانفيالذهيغطائهااضعافأضعافيصدرونحين،مالية

هذافيينقصهممانقلبمساعدةوذلك،فيهاصدروهاالذي

الذيالذهبإلمطبحاجةليستأخرىأماكنمنذهبمنالمكان

الولاياتفيماليةدولاراتإصداراليهودأرادإذافمثلا.نقل

مايغطيذهيغطاءفيهاعندهموليس،الامريكيةالمتحدة

الذهب،منينقصهاماالمتحدةالولاياتإلىنقلواسيصدر،

ئممثلا،سويسرامن،والتفتيشالإصدارعمليةتتمحتى

الجديدةالعملةتطرحأنبعد،مكانهإلىالمنقولالذهبيعيدون

وسرية،ويسربسهولةتتمالعمليةهذهإن.الأسواقفيللتداول

فضة،الغطاءكانإذاأط.الحجمصغيرالذهبلأن،تامة

حجملكبروذلك،مستحيلةأوجدا،صعبةالعمليةفتصبح

نقلها.وصعوبة،الفضة

سيدأرنستأرسلروتشيلدناثانفإن،ذلكتمكيفأما

98http://www.al-maktabeh.com



ليشترىدولارمليوننصفحقيبتهوفي،أمريكاإلىعنهمندوبا

لاصتصدار،التشريعيةالهيئاتفيالشخصياتبعضضمائربه

كطائهالفضةمنبدلاالماليةللأوراقغطاءالذهبيجعلقانون

.واضعوهإلاالقانونهذاخطريقدريكنولم.)17(القديم

فيمعاالبنكانفاصبحانجلترالبنكأمريكابنكخضعوبذلك

عائلةأكبرروتشيلدعائلةالناثانهذاجعلوهكذا،ناثانقبضة

.تزالوما،العالمفيمالية

التي،الطائلةالأموالهذهروتثيلدعانلةاستخدمتلقد

الإثراءفي،والمضارباتبالرباعليهاوتستولياستولت

يعاعدفاير..العالميةاليهوديةأحلاموتحقيق،الفاحش

الث!روقمحافلبذلكفأسس،فرانكفورتفيمادياوايزهاوبت

بنكعلىالاستيلاءسبيلفيسخياالمالبذلوناثان،النورانية

العالم،ليهودواسعاالباببذلكففتح،أمريكاوبنكانجلترا

هؤلاءنفوذمنبلغلقد،العالممقدراتفيويتحكموا،ليزوا

التيهيالماليةثريك!ل-مورجانمؤسةأنمثلاامريكافي

إلىوأوصلته،روزفلتتيودورالرئيسانتخاباتحملةمولت

مولتالتيهيالماليةسلوبكوهنمؤسسةوأن،الحكمسدة

وأن.الحكمسدةإلىوأوصلته،ويلسونالرئيسانتخاباتحملة

الثوريةالحركاتجيعكذلكمولتقدالمؤسسةهذه

للاطاحةأمريكاوخارجامريكافيتعدكانتالتي،والإرهابية

041عى،الابقالمصمر(71)
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باكملهاالبلادثروةوستصبح.وتحزباتهالشعبمثاعرذلكفي

تحطيمالىيؤديالذيالاْمر،قليلةافئةسيطرةتحت

(إ)14الجمهورلة

وحين.الأولىلنكولنرئاسةنهايةفيالتحذيرهذاكان

إصدارعلىعزم،الثانيةرئاستهإلىالناخبينأصواتحملته

،يمهلوهلمأنهمإلا.الصيارفةهؤلاءجشععلىبهيقضيتثريع

ونزل،صتذرهفيتشريعهفقبر،لاغتيالهبوتبويلكسفدفعوا

رسالةعلىلنكولنمقتلفيالمحققونعزلقد.تبرهفيمعه

بنجامين،يهوذابحوزةمفتاحهاكان،القاتلامتعةفيالشيفرة

1(.)ْالاميركيةالمتحدةالولاياتفي،روتشيلدنائانعميل

البابفتحوا،لنكولنقتلفيالجشعينالقتلةهؤلاءوبنجاح

كلمنللتخلص،أمريكاوخارجأمريكافي،مصراعيهعلى

زالتوما..طريقهمفيتقفكبيرةشخصيةأيأودولةرئيس

..تدورالساقية

وجني،النقديةبالسيولةبتلاعبم،هؤلاءاستطاعلقد

ذلكبنقددولار،بليونيعلىالحصولمن،والفوائدالأرباح

كبير،كبيرمبلغوهذا.)16(سنواتعمثرمنأقلفي،الزمان

ضربتهمضربواوأخيرا.الايامهذهفينقدنابقيمةقيسإذا

613ص،بغالاالمددر(41)

ايضا631عى،بقالالمددرا(51)
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سنةحتى،ام883سنةمنذ،الرو!يالقيصريبالنظام

179(.

انتخاباتوبخاصةالاميركيةالانتخاباتفياليهودتأثيرإن

اليهودفعدداليهود،أصواتعلىالاساسفييعتمدلاالرئامة

،محدودةلذلكوأصواتهم،ملايينبضعةيتجاوزلاامريكافي

للمرشحينيبذلونهاالتيالأموالعلىالاساسفييعتمدوإنما

مسألةالمسألةكالْتولو.بهامجيطونهمالتيالواسعةوالدعاية

لأنهماليهود،علىسبقفيهاأمريكالزنوجلكانعددية

ولتلك،الأموالولهذه.مضاعفةأضعافاالعددفييفوقونهم

كانوالوكما،الصهيونيةأمامأمريكارؤساءينحني"الدعاية

بتي:جونالدكتورقالكما،")18(مقدسضريحأمامينحنون

بارتفاععليناوطأتهبثقلنحسالذيالماليالتضخمان

سيطرةالأولىبالدرجةسببه..والبطالة،المعيشةوكلاءالاسعار

وسيطرة،الأمريكيالدولارعلىاليهوديةالماليةالبيوتات

به،ترتبطالتيالأجنبيةالعملاتعلىالأمريكيالدولار

الثانية،العالميةالحربخلال،هؤلاءحصللقد.معهوتتعامل

أرباحادولار،بليون04على،والمضارباتوالربابالتلاعب

،واشنطونجورج:الأوائلالرؤصاءتنبهلقد.عملةوفروق

،جاكسونوأندرو،جيفرصونوتوماس،فرنكلينوبنجامين

أبناءقدوممعأمريكاإلىالوافدالخطرإلى،لنكلونوابراهام

147ص،الابقالمددر(18)
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نأمنأخبثكانكوهينأنإلاإليهالناسونبهوا،إليهايهوذا

والدعاية،بالدولاروأحفادهمأبناءهمفنوم،أيديهمتطاله

السرطانيزالوما...لزمإذاالمختلفةوالهيئاتوالمبادىء

إلىعدواهوينقل،الأمريكيالمجتمعجممفييسرياليهودي

فيالامريكيالشعبضعفاستغلوافمااليهودواستغل،الخارج

،الناسمنغيرهعلىالتعرفدونالخاصةومتعهلحياتهانصرافه

الطاثفيةالحزازاتمنونفورهوطيبتهسذاجئهاستغلواكما

ولهذا..الحزازاتتلكضحاياكانواأسلافهلأن،والعنصرية

أنسواكلما،الموسيقيةالالاتهذهعلىإليهيعزفوناليهودفإن

نومه.منيصحوقدبأنهتوحيحركةمنه

ببودي:اليهودي-3

والعلنية،السريةاليهوديةالمنظماتمنكثيراليومأمريكافي

)كهيلا(كاحالمنظمة:هما،كبيرتانمنظمتانجيعاتنظمها

المنظمتانوهاتان.)91(اليهوديةالامريكيةواللجنة،نيويورك

بحيث،للصهيونيةالتابعةوالمنظماتالماسونيةالمحافلتخدمان

فالكل:..عضويايكونيكادتداخلامعه!اهذهتتداخل

الماسونية،والمحافل،اليهوديةالأمريكيةواللجنة،الكاحال

واحدمخططضمنتعمل،الصهيونيةللحركةالتابعةوالمنظمات

لحنهوواحدالحناتعزفموسيقيةجوقةوكأنها،متناسق

ئيل.ساا

101_8.1عى،فوردمزي،العالمياليهودي(11)
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اليهوديالشكلتمثلوهي،الجمعيةبالعبريةمعناهال,وكا

سوىالكهيلاوليست(.)المنفىالذياسبوراديارفيللحكم

اليهود،عندفاعيحلفلاالأكيار،علىهجومييهوديحلف

.يزعمونكما

وكل،مناطقعدةإلىنيويوركقسمتنيويوركوكهيلا

وأ،السريةالمحافلأحدإلىمنتميايكونأنيجبفيهايهودي

والعلني،السري،وكلاهما.العلنيةوالاتحاداتالجمعيات

موقعهمجالفيكل،مدروسدقيقتخطيطضمنيعملان

المصالحو،شيءالأمريكيةالمصالحأناصاسعلى،واختصاصه

فكرتلقد.آشيرالحاخامقالكما3(،آخزشيءاليهودية

نأإلا،تخ!ضنيوأنتعلنأنيوماالكهيلا

عليهم،فيثوروالخطرهمالأمرلكيونيتنبهأنخافوااليهود

مدينةنيويوركيعدونفاليهودهذاومع.الفكرةعنفعدلوا

همالهولنديينانمعجيويوركويدعونهابينهمفما،يهودية

فيهاالإنجليزوخلفهم،أمستردامنيووسموها،انشأوهاالذين

فسموهايهوذاأبناءفيهاتكاثرحتى،نيويوركفسموها

.)31(صهيونجبالبهاالمحيطةالمرتفعاتوسموا،جيويورك

وعلى،المالعلىسيطرتهمفيتكمنالاساصيةاليهودقوةإن

الترابطهذاوفي،والإعلاموالدعايةالثقافةوسائلامتلاك

انتظام،وتفرقهمشتاتهممنالرغمعلى،ينتظمهمالذيالعجيب

(0)r011عى،بقالالمصدرا

12ص،بقالالمصدرا(12)
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اليهوديالصعلوكالواحدةالجمعيةفيترىبحيث،العقدحبات

يجلسكما،بكتفكتفااليهوديالميونيرجانبإلىيجلس

ببحثونبعضهممجانبوالعاملوالرأسماليوالليبراليالشيوعي

..بينهمفماالتنفيذأدواريتقاصمونثم،ويقررونويتناقشون

.يهودوالكلوالمراكزوالألقابالايثاءاختلفت

الأمريكيةاللجنةأما،اليهودمنالكهيلاأعضاءكل

كلرأسعلى،قسماعثراثنيإلىأمريكاقسمتفقد،اليهودية

ومناليهودمنفإنهمالاعضاءأما.يهوديرئيسمنها

.)23(.
نقطةهيلجنةالاقسامهذهمنقمكلولى.عيرهم

يدبمثابةوهيوال!ياسيةوالمالية"ررينيةاليهوديةللإدارةالتمركز

رجالأكبرمنعادةينتخبوناللجنةوتادة.التنفيذيةالكهيلا

ففيهم،والشعيالرمميالمستويينعلىونفوذامركزاًالمنطقة

الثرطةضباطوكبار،والقضاة،الولاياتوحكامالوزراء،

والتنظيماتالأحزابوزعماء،الكونغرسواعضاء،والجيش

رجالوكبار،المصارفومدراء،والطلابيةوالنقابيةالعمالية

الإذاعةومدراء،الصحفتحريرورؤصاء،والأعمالالمال

.ذلك)23(إلىوما،والتلفزيون

فياليهوديةوالمنظماتوالجمعياتاللجانأهدافوتتلخص

اعفاصاكلالكويخةنالماصنية..الملويهة،الاصيخةالكويخةالماصيخةلةوهذا(22)

ايهودكيرشوبعفهمايهودمناعضاصافمحظمالملوكيهالماصيخةأمااليهودمن

اتهودين.حكمنيهمالذين

511ص،الابقالمصدر(32)
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هي:،رئيسيةأهدافاربعةفيامريكا

فيلليهودوالمدنيةالدينيةبالحقوقالمساسدونالحيلولة-ا

العالم.أنحاءجيع

الوقائيبالعملوالقيام،لليهودممكنةمساعدةكلتقديم-2

وأتقييدهاأو،الحقوقهذهتهديدحالةفيالمناسب

العالم.فيمكانأيفيمهاجتها،

الاقتصادية،الحقولفيلليهودالمتكافئةالفرصضمان3-

غيرهم.معوالثقافيةوالاجتماعيةوالسياسية

الإغاثةوتقديم،وقعاينهااليهوداضطهادتخفيف-4

بهم.المصائبنزولحالةفيلهموالمساعدات

اللجانهذهفإن،الضخمالبرنامجهذامثللتنفيذوضمانا

العامة،الامريكيةالمتحدةالولاياتسياسةتخططالتيهيمجتمعة

التيهيالهيئةوهذه.واشنطونفيلهاتابعةمركزيةهيئةبوساطة

والسيماوالتلفزيونوالاذاعةالصحفبرنامجعلىتثرف

بالكتابتزويدهاطريقعن.ينث!ر.ماوكل،والمسرح

علىتثرفالتيوهي.البرامجومعدىوالمخرجينوالمؤلفين

الزيلبسواالذيناليهودالحاخاماتطريقعنالكنائس

يبشرونالمسيحيةالكنائسفيواندسواالمسيحيالكهنوتي

المركريةللهيئةالتابعونالرجالوهؤلاء.محرفةمسيحيةبتعاليم

أغانيهم،لهمويؤلفونكتبهمللاْمريكيينيكتبونالذينهم

أفكارهملهميصوكونالذينبالتاليوهم.لهمويلحنونها
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الابتدائيالتعليمعلىكاملةش!بهسيطرةولليهود،ومشاعرهم

يكونواالتلاميذلأنفلاوالثانويالمتوصطالتعليمأما،والجامعي

وهم،والتوجيهالصياغةعلىتتأبىالتيالمراهقةمرحلةفيأنذاك

الع!اليةوالجمعياتالنقاباتعلىيسيطرون،آخراوليسأخيرا

2-3%تذكر،لاتكادأمريكافياليهودنسبةأنمع،والمهنية

.السكانجيعمن

السيمائىالشريطتأثيرإلىخاصةبصورةاليهودشتنبه

كاملةشبهصيطرةلذلكفسيطروا،الشبابحياةفيوالأغنية

لدرجة،وتلحينهاالأغانيوتأليف،الأفلامصناعةعلى

منالخامسةالمرتبةفيأمريكافيالأفلامصناعةأصبحت

السيناريوكتابمعظمعملائهمومنومنهم.الكبرىصناعاتها

التخفىفيزيادة،فنيةاسماءتحتيختفون،والمخرجين

والتضليل.

الماديةالمساعداتتنهاللماذانفسرأننستطيعوبذا،

نستطيعوبهذا..امريكامناسائيلعلىوالمعنويةوالعسكرية

أمنعنمسئولةافهامناسبةكلفيامريكاتعلنلماذانفسرأن

مستندةوهي،فسادابلادنافياسرائيلتعيثوبهذا..اسائيل

وعبقريتها،الذاتيةبقوضهاتتبجحثم،الأمريكيالحائطالى

العسكرية!

كلتتخطىأمريكافياليهوديةوالمنظماتالجمعياتإن

..أمريكاإلىاليهودالمهاجرينطريقفيتقفالتيالعقبات

69http://www.al-maktabeh.com



مناليهودالمهاجرينيستقبلونوعملاؤهمالأمريكانفاليهود

كللهمويذللون،الاستقبالقاعدةإلىالباخرةأوالطائرةسم

يواء،المرطباتويثربون،يدخنونالقاعةفيوهم،العقبات

.فرقلا،ناقصةأمكاملةالرسميةأوراتهمكانت

:)24(التهويدبرنامج-4

:عبارةالغربدساتيرعلىيفرضواأنجاهديناليهودحاول

مثلإدخالعلللإصرارالداعيف!ا."اليهودحقوقحماية"

مئلا،وامريكاأوروباكاقطار،حرةبلادفيالعبارةهذه

أديانهمعنالنظربغض،المواطنينجيعحقوقكفلت

اليهودأنذلك،البساطةفيغايةذلكعلىوالجواب،وأجنامهم

بالعبثيبدأواحتى،الحقوقهذهبظليستظلونيكادونما

،ام009سنةحاولوا،مثلاأمريكاففي..غيرهمبحقوق

أعدتهاالتى،الإنسانحقوقلائحةمنمسيحيكلمةحذف

ولايةإرغاممنتمكنوا،ام709سنةوفي.فرجينياولاية

برنامجهامنالبندقيةتاجرروايةحذفعلىتكساس

المنظماتجيعبعلمنةطالبوا،ام809سنةوفي.2()ْالتعليمي

مدنعدةفيواسعةبحركاتوقاموا،أمريكافيالعامة

التراتيلوإنشاد،المدارسفيالإنجيلثراسةعلىللاحتجاج

المسيحيةالصلواتعلىاحتجوا،ام909سنةوفي.الدينية

811عى،بقالالمددرا(42)

31.أعدكبارمنشكبرولامالهويعد(25)
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فييعملونالذينالتجاروتاطعوا،التخرجحفلاتفيتقامالتي

الدروساعطاءبعدمطالبوا،ام019سنةوفي.السبتيوم

منتبدأعندهمالسبتعطلةلأن،السبتليلةأممط،الجمعةمساء

اليهوديةالعطلإدخالفينشمطواوكذلك.الجمعةشمسمغيب

لمنععدةمحاولاتبذلوا،ام19)سنةوفي.العامةالحياةفي

تهدفكانتالتي،الهجرةقوانينتغييرمنالامرلكيةالحكومة

المهاجرينلأن،فيهمالمرغوبغيرالمهاجرينمنالبلادحمايةإلى

فثلواولما.الجديدةبالقوانينمقصودينكانواالذينهماليهود

الهجرةموظفيرشوةإلىعمدوا،القوالْينهذهإصدارمنعفي

سنةوفي.والاسماءوالأختامالجوازاتتزويروإلى،والإقامة

بروتستنتيق!آلافخسةاقناعاليهوداستطاع،ام459

والكونغرسالحكومةفيهاطالبوا،عريضةبتوقيعأمريكي

أليس.فلسطينإلىمصراعيهعلىاليهوديةالهجرةباببفتح

أمريكا؟لتهويدأمريكافيالبهودبهقامغيرهوكثيرهذا

صزىداأود!ءكا3صداة

اليد،لمسهذاالتهويدبرنامجفعاليةتلمسأنوتستطيع

الامريكية،اليهوديةاللجنةتقريرفيجاءمابعضتقرأحين

نإ":فيهجاءلقد،أم529سنةنشرتهالذيالذكر،السالفة

كلأزالت،الماضيةالسنواتفيحققناهاالتيالانتصاراتكل

كتبوفي،المسيحيةالدينيةالكتبفي،لنامعاديةإشارة

فبفضل..الصلببقضيةمنهايتعلقماوبخاصة،التدرشى

العباراتمنخاليةالبروتستنتيةالكتبمن85%اصبحجهودنا
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فيمشجعةنتائجالىتوصلناوقدلليهود.المحقرةالعدائية

.11ضيقنطاقعلىذلكانإلا،الكاثوليكيةالكنائس

حينمباشرغيربطريقالبروتستنتيةالكنيسةتهودتلقد

عقيدتها.فيالاساسالمقدسالكتابهوالقديمالعهدجعلت

هوالانجيليزالفهـاوالأردثوذكسيةالكاثوليكيةالكنيستانأما

هاتيناليهوديحاربولذلك،عندهمالاساسبىالكتاب

فيها.هوادةلاحرباالكنيستين

:الحبالكلعلىاللعب-5

حبلكلعلىويلعب،وسيلةكلإلىيلجأواليهودي

يهوديفكلمة..بسيطةغايتهكانتمهما،غايتهإلىللوصول

أذهانفيمربوطةلأنها،الغربديارفيفيهامرغوبغيرمثلا

أغفلولذلك.وجشعهوطمعهاليهودينجسةتاريخياالغربيين

وا،عبرى:منهابدلاواستخدموا،الكلمةهذهاليهود

الديمقراطية:الدولفيالحزبينوقضية،صامىأو،اصائيلى

وحزب..امريكافيالديمقراطىوالحزب،الجمهوريالحزب

اليمين،واحزاب..انجلترافيالع!الوحزب،المحافظين

وروسياأمريكا،العظميينالدولتينوتضية..اليساروأحزاب

انجلتراأو،وفرنساوانجلترا،بالامسوالمانياوانجلترا،اليوم

التنرقىالمعسكرالمعسكرينوقضية..الأمسقبلفماواصبانيا

ومااليهود،شجعهالعبوغيرهذلككل..الغريىوالمعسكر

ضربفيوشلتهمممتتفقلأنها،بهااللعبيفضلونيزالون

9"
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وحتى.الأهدافإلىللوصولالحبلينعلىواللعب،بذاكهذا

سوىالآخرهوليس،الث!يوعيةالدولفيالواحدالحزبنظام

قمةإلىوصلقدهناكاليهوديلأن،ماركسيةيهوديةلعبة

لا،الإرهاببسوط،هناكإرهابهيمارسوأخذال!لطة

الناخب.بصوت

الانتخاباتلعبة،خاصةبصورة،أمريكافياليهودوأتقن

لها،الدعايةحملاتوبقيادة،الانتخابيةالحملاتبتمويل،هذه

عضوأصغرحتىالرئيسمن،المنتخبونهؤلاءيصبحوبذلك

أما.يشاءونكيفيوجهونهم،لهمطيعةمطايا،الكونجرسفي

بعدها،أوالانتخاباتقبل،المرصومالخطعنمنهميخرجمن

اصبحولهذا..الموتأوالفضيحةأوالسقوطإلالهفليس

الآونةفيوبخاصةالمتحدةالولاياترؤساءجيعمستشارو

والرئيس،الرئيسأذنفييهمسالمستثار..منهم،الأخيرة

وزعمائهاقادتهاوكبار،المتحدةالولاياترؤصاءجيعإن.ينفذ

وأاليهود،اكتالهمأوفضحهمإنمااغتيلواأوفضحواالذين

فيكنديجونالرئيساكتيالوما.منهموتخطيطبتحريض

اكتيالوما،ووترجيتفينيكسونالرئيسفضيحةومادالاس

اغتيللقد..نقولماعلىأمثلةإلافورستالالدفاعوزير

عدمدولويساير،الشيوعيينمنيتقربانهبزعمكيندى

مساعدتهمعدمضحيةذهبقدفإنهالحقيقةفيأماالانحياز،

حدودتوسيعفيومعارضته،العربعلىالصلحفرضعلى
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الخارجي،العالمعلىانفتاحسيا!ةكانتسياصتهلأن،اصرائيل

نادىالتيالحربحافةسياسةبنبذودْلك،معهسلميوتعايض

الذينيهوذاأبناءمخططاتمعيتناقضوهذا.دالاسعميلهمبها

أصواتعلىإلاينامونولا،الموتواديحافتىعلىيعيشون

،نيكسونفضحواأيضاالأسبابولنفس.الحربطبول

..فورستالواغتالوا

علىالأمريكىالثعب،المضللةبالدعايةاليهود،ثربلقد

لهتصدرإشارةأولفور،موظفأوصيايصيأيوجهفيالنباح

كريبااليهوديستخدمهالذيالايملوبكانومهما.منهم

للتجاوبالامريكىالشعبيبديهالذيالاستعدادفإن،مدهشا

ودهشا.غرابةاشدمعه

بالرقيقالاتجارفضيحةحصلتمثلا،.ام609سنةفي

مجالايدعلابما،التحقيقاتأثبتتولقد.نيويوركفيالأبيض

التجارةهذهوراءكانتاليهوديةالرؤوسكباربان،للشك

كناللائي،اليهوديةالأصكباربناتمنكثيراوأن،المحرمة

عدداوأن،الفضيحةهذهفيمتورطاتكناسماءهنكيرنقد

منالضخمةئرواتهاجعتقدكانتاليهوديةالأصخيرةمن

وأنالحمراء،الأضواءفيهاتنتشرالتيالاْحياءفي،بناتهاكد

ينشرنثم،كفناناتالرقصصالاتفييتخفينكنهؤلاء

اصدرلذلك.المختلفةوالمكيفاتالمخدراتوتجارةالزنى

نإ9:فيهقالتقريرا،نيويوركثرطةمدير،بينغهامالجزال
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صنممنهىنيويوركفيالضخمةالجرائمنصفمنأكز

والنازيةباللاصاميةواضهموههؤلاءعليهفثارأوتدبيرهماليهود

،ضدهصاخبةاحتجاجمظاهراتونظموا،العنصريوالتمييز

إحدىواضطرت.نهائمِاالعامةالحياةمنالجزالاختفىحتى

نابعد،ايضاالصدورعنتتوقفأنالمحايدةالكبيرةالمجلات

.36()إياهاالفضيحةعنرسمياتحقيقانثصرت

:اليهوديالتنويم-6

فيلا،اليهوديالنثاطمركزهىإذننيويوركمدينة

هىلذلكفنيويوركأجمالعالموفيبل،فحسبأمريكا

وليست،الحقيقيةالأمريكيةالمتحدةالولاياتعاصمة

،المتحدةالولاياتسياصةتوضعنيويوركففى...واشنطون

وفيها،اليهودالماللسادةالجزيةالأمريكيةالتجارةتدفعوفيها

المرجلإخها"0.والعالميةالمحليةوالدسائسالمؤامراتتحاك

كلفيهااليهوداحتكرولذلك."الأيثياءكلفيهتذوبالذي

ومن..والسياسية،والتجارة،والعقار،لأرضوا،المال:شيء

منلأمريكاتوجهالتيالاجنبيةالخياناتجيعتنبعنيويورك

منكبيراقسماالروسيةالبث!فيةاستمدتلقد..وتآمرتجسس

كروتسكىليونكانإذ،نيويوركفيالثرقيالحىمنقوتها

أنصارهمنألوفصافرومنه.الحيهذامن()برونشتاين

الأولىالعالميةالحربأعقابفي،لينينإلىللانفمامبزعامته

.031-011عى،نوردهرى،المالمىابهودي(62)
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تتدفقكانتهناكومن.روسيافيالشيوعيةالثورةلاشعال

روسياداخلفي،الثورةهذهزعماءعلىاليهودأموال

لوب-كوهنمؤسسةرئيس،شيفيعقوبوكان.وخارجها

.)27(ورفاقهللينينالرئييالممولهو،المالية

بحاليقللا،المسيحييننفوسفيأثرااليهوديةتركتلقد

الصرحاء،اليهودنفوسفيتركتهالذيالاثرعن،الأحوالمن

منيؤمنلمن،القديمالعهدفيالنبوءاتبعضلوجودوذلك

.القدسالىاليهودبعودةتتعلق،القديمبالعهدالمسيجين

يتحرىلاالعاديالرجلجعلماوهذا.غيرهاأخرىونبوءات

يهتموإنما،الصهيونيةللحركةالبعيدةالأهدافعنبدقة

بلفوروعدأنمنالرغموعلى.بالعودةتتعلقالتيبالخرافات

قدالأولينصهأنإلا،البريطانيةالخارجيةوزارةعنصدر

الصهيونيةالدوائروراجعتاليهود،الحقوقيينكباروضعه

وضعتأنبعد،النهائىنصهوأمريكا،انجلترافيالعليا،

وزيربلفور،اللوردلسانعلىوضعثم،المناسبةالتعديلات

علىالبريطانيالانتدابوثيقةأما.آنذاكبريطانياخارجية

بنالقانونيبمساعدة،وايزمنحاييممسودتهاوضعفقدفلسطين

وزير،كيرزوناللوردسكرتير،فوريسوإيريكصهن،

..)38(بريطانياخارجية

441عى،السابقلممدرا(72)

.603ص،النمراويساميأم!،اسرائلأكزلهذا(28)
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الش!عبأعصابيضعونبأنهمامريكاجهوديفتخر

الدعائىالتدليكتحت،يومكلصاعاتعدة،الامريكى

المطابر،ف!ا..كبيرةدرجةإلىذلكفيصادقونوهم..اليهودي

والنشراتوالمجلاتالصحفببلايينيومكلتقذفالتي

الأفلامألوفيومكلتنتجالتىالاستديوهاتوما...والكتب

والمنظماتالجمعياتوما..الفاضحةوالصوروالمسلسلات

لهذاوسائلالا..وعرضهاالبلادطولفيالمنتشرةوالهيئات

الشبابإلىرئيسيةبصورةيعد،ذلككل.الفعالالتدليك

مغرب!ثكل،المكدودينوالموظفينالع!الوإلى،والمراهقين

فنىذوقلخلقلا،وعواطفهمغرائزهملدكدكة،جذابخفيف

انتثركما،الجنسانتثروهكذا.ذوقكللإفسادبل،رفيع

.هناكالجريمةانتث!رتوكما،والانحرافالشذوذ

البشرية،المواهبعلىيعتمدانلاامريكافيوالمسرحالسيما

والتكنيكيةالميكانيكيةالوسائلعلىاليوماعتمادهابقدر

والاغراء،،والأضواء،والألبسة،الديكورعلى..الحديثة

يصنمهناكبالنجميسمىفما.الأولىبالدرجة..والدعاية

الفاضحة،بالملابسيصنع..موهبةيولدولا،صناعة

..الزائفةوالدعاية،المتألقةوالأضواء،المغريةوالحركات

الخليم،والرقص،التعريفييكمنبالفنيسمىماأصبح

بمكاتب9الآنيعرفمانشأوهكذا..البذىءالتافهوالكلام

التجاريوردكما،البثرياللحمتوردمكاتب"النجومتوريد
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إلىالاْصيلةالمواهبقبلالجميلةالأجسامتورد..صلعهم

مجسب،والرقضالغناءوصالات،والاصتديوهات،المسارح

وأضحت،واصحابهالفنبينالعلاتةانفصمتوهكذا.الطلب

للبضاعة،الخارجيالشكلعنتبحث،مجتهتجاريةعمليةالعملية

وغمزالبطونوهز،وال!ثحماللحمعنتبحث..جودتهاعنلا

والصوت،المعبرالوجهعنتبحثأنقبل،الثفاهوزمالعيون

..اللماحوالذكاءالأداء،وحسن،المتزنةوالحركات،العميق

المشترييعاينأندون،بالتليفونأحياناالصفقاتوتجري

فيبهايلقىأنحقهمنلأن،الصفقةإعلانقبلالبضاعة

أضحىلقد.دصمةليستالبضاعةكانتإذاالق!امةصندوق

لالوحات،وصورافنانينْ،لاموظفينيقدمأمريكافيالفن

فييمكثولا،الناسينفعلاغثاءوزبدالاآفكارا،وألقا

بينالهشيمفيالنارانتشارهذاينتشرذلكومم..الارض

تأثيراونفوسهمعقولهمفيويؤلر،والمراهقينوالصبيةالشباب

البورصاتاسواق،والأفلامالمسرحيةدخلتلقد.سيئا

الفنيبأثرهاوليس،الشباكدخلمنتقومفأصبحت،التجارية

الفنانونكانوبيماوهكذا،..الناسحياةفيوالاجماعي

فيوتفانيهم،لفنهمإخلاصهمبسبب،معدمينيموتونالسابقون

الذهبفييغرقونوايإغراء،الأضواءفنانوأضحى،عملهم

..آذانهمحتىمعاصمهممن،والالماس

بلادجيعإلىأمريكامن،الأسفمع،العدوىوانتقلت
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أمريكاهيمنةبسبب،الشرقيالمعسكرعداما،العالم

صظايا!توأصابنا..العالميةوالسياسيةوالتجاريةالاقتصادية

الموقوتة.القنبلةهذهمنعدة

مجتمم،ايفيوالوعىوالثقافةوالخبرةالسنصغارمعظمإن

يعدواليوم.شىءكلفيالكباريقلدون،ومكانزمانكلوفي

أليس..العالمفيالكباررأسعلىوالرياضيينالفنانينكبار

هذاتسميةبعرف،ابطالاوالرياضيون،نجوماالفنانون

خاصازيايلبسالفنانينمشاهيرأحديكادماوهكذا!؟العصر

التالي،اليومفي..والثمبابوالمراهقينالصبيةووجدتإلا

هيئةيتخذالرياضيينمثاهيرأحديكادوما،لباسهفييقلدونه

والمراهقينالصبيةووجدتإلامنفرةكانتلوحتى،معينة

وهكذا..تلكهيئتهفييقلدونه،التالياليومفي،والشباب

وترويجصنعفيذلكوالدعايةوالمتاجرالمصانعاشغلت

مبالنمالنجموموتلكالأبطاللأولئكيدفمماومنها.بضائعها

معينة،هيئةيتخذواأو،معينازيايلبسواحتى،المالمنضخمة

التىالسينمائيةالأشرطةفيلهايروجونبضائعمبجانبيقضواأو

الخطرينشأهناومن.التلفزيونوفيالعرضصالاتفيتعرض

يقلدونهؤلاءترىألا..وسلوكهمالناشئةونفوسعقولعلى

فيحتىتقليدهمويحاولون،وكلامهممشيتهمفيحتىأولئك

الفنانينمعظمأنعلمنافاذايرتكبونها؟التيالجرائماسلوب

في،وملحنيهاالأغانيومؤلفي،السيناريووكتاب،والفنانات

601
http://www.al-maktabeh.com



باسماءالمتستريناليهودأو،الصرحاءاليهودمنوغيرهاهوليود

والرقص،الغناءوصالاتالمسارحأنكذلكوعلمنا،دفينة

ايضا،والنشرالصحافةودور،السيماودور،التلفزيونومحطات

علىكلهذلكخطورةمدىأدركنالليهود،ملكبغالبيتهاهى

حياةوعلى،خاصةبصورةومستقبلهالامريكىالشعبحياة

أفلامها،تصدرأمريكالأن،عامةبصورة،ومستقبلهالعالم

أزيائها،مم،العالمأجزاءمعظمإلى،وكتبها،وصحفها

أيضا.والكوكاكولا،الزينةوأدوات،وعطورها

ناشئتناعلىجلىبشكلواضحةالحياةهذهأثرنرىوهإئننا

يأكلونالذيوالشرابوبالطعام،يلبسونالذيباللباس

لثعروتشكيلالحركاتوفي،والرقصالأغنيةوفي،ويثربون

ملكابناؤنايعدلم..أيضاوالأفكارالعواطفوفي،الرأس

والسيناريو،الحواروكاتبوالمخرجالممثلمناسرقهملقد،لنا

أخذلقد.وملحنوهاالأغانيومؤلفو،والأضواءالأزياءومعد

والانكفاء،وتراثهممقدساتهمومن،منايسخرونابناؤنا

رياحوكأن،الغربرياحمنعليهميهبماكلعلىالكامل

أولئكخبثتتصوران:يمكنك.عاصفةسمومرياحالشرق

الأفلامفييظهر،اليهوديالحاخامانلاحظتإذاولؤمهم

وأحسن،صورهبأبهىفيها،يظهرقلماوهو.والمسلسلات

لامنهماكلافإنالمسمالشيخأوالمسيحيالقسيسأما.منظر

الأصف،مع،جارتهملقد.دينهومنمنهللسخريةإلايظهر
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صجلمتأبطاإلايظهرلامتلوففالشيخ..)93(العربيةافلامنا

بحركاتويقوممضغا،القرآنلغةيمضغ،طلاقأوزواج

وجبته،رأصهعلىتستقرتكادلاعمامته..مضحكةبهلوانية

ذلكمثلوقل..زريةوهيئته،منفرةولحيته،الريحبهايتلاعب

والواد،الماضياصالةإلىبهايرمزونالتي،سحلولأمفي

الأكولوالعمدة،المستقبلتطلعاتإلىبهيرمزونالذي،برعي

وإلى،المهترئةالمحليةالسبطةإلىبهيرمزونالذي،جنسياالمنهم

،الفلاحكباءإلىبهيرمزونالذيالقطار،اشترىالذيالفلاح

وبالعروبة،بالدينسخرية..الأخرىالشخصياتبقيةوهكذا

وخير.أصيلهوماوبكل

والانحرافالتفسخهذامنالأموروأولياءالمربونويدهش

يحسنوالمإذأنفسهمعلىباللائمةفينحون،ابنائهمصفوففي

لووهم،لتوجيهاشهمينصاعونلاالذين(لشبابعلىأو،تربيتهم

وذاكغناء،يسمىالذيالصراخذاكلأخريمواانصفوا

الحركاتتلكقفوا،موسيقىيسمىالذيالصخب

الذيالفاضحالعريذاكلبسواو،،رقصاتسمىالتيالمجنولْة

الهذرذاكولأسكتوا،العوراتعنيكشفمااوليكشف

المترعة،الاقداحتلكولكسروا،حوارايسمىالذيالبذئى

وأالهردمنجماعةانموبلادممرفيالقةبالهفةيمىمااصاصوفعالذى(92)

ماعلالدليلمنيعيافهمالأوائلالرواداسما.،اضعرافىالي!ود،عملاهمن

،أداةتوجعلوا،بلادنافيالفنوجهشوهواالدينهموهوْلا..إلهذمبا

جماضناالصلةنفقدحى،ومغدطتاترائاومنفاللخرلة،مدروسوبتخيط

وبأنفشا.
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الليل،علبكلولأغلقواالخضراء،الموائدكلوقلبوا

.وإفسادفسادماخوروكل

،يرىماكليرىأتبعد،يعملأنالثمبابيستطيعماذا

معوالانسياب،الريحمعالانسياقسوى،يسمعماكلويسمع

وتجربته،الغضشبابمقاومةمنأقوىكاناإذاوبخاصة،التيار

..الفجة

لهمنستوردالذين!ت،وكأتيعملأنالشبابيستطيعماذا

الشرابوزجاجة،العرضوآلةوالفيم،والحاكىالاسطوانة

وأدواتوالعطور،،الملابسايضالهمونستورد..واقداحه

!؟الزلقةالارضعلىاقدامهميضمأنشأنهمنماوكل،الزينة

3إتبل،سارتأنىمعهايسيرون،الخمورممدائماوالببهود

وإفسادللربحالمجاريلهاويعمقون،الترعلهايحفرونالذينهم

عشرةيستهلكبأنمنهمفردلكليسمحدينهمأنومع.الغير

اتزاناالاربينأكثرمنأنهمإلاصنويا،الخمرمنجالونات

مدخلاهذهالجالوناتعثرةمناليهوداتخذلقد.وتوازنا

والإثراءالسوداء،السوقفيالمحرمةالسلعةبهذهللاتجار

وتعاطيها.،بالخمورالإتجارقوانينهاتمنعالتيالبلادفْي،السريع

الجالوناتعشرةمناليهوديجعلالمختلفةوالاغراءاتفبالرشوة

.الناسويفسدون،الربحفيكدمون،الجالوناتمئاتهذه

الأمريكية،المتحدةالولاياتفييستصدرواأناليهودواستطاع

قوانين،بهاالخاصةقوانينهاتضمالولاياتهذهأخذتحين
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تحظرولاية:باوالاتجارالخمورتعاطيبخصوص،متضاربة

بالتعاطيتسمحمجاورةأحْرىوولاية،والاتجارالتعاطي

إلىالثانيةالولايةمنالخموريهربواأنيمكنهممماوالاتجار،

العملبيناليهودفعلوكا".خياليةوبأسعارالأولىالولاية

علىوالسيطرة،المالاحتكارعليهميسهلحتى،المالورأس

بينفصلوافإخهمكذلك،معاالعملوأربابوالع!الالعمل

لزيادةكشها،عليهميسهلحتىوتركيبها،الخمور،صناعة

والشاربوالثاريالبائععلىبذلكفسيطروا،بالغشارباحهم

هو،للزنوجخصيصايبيعونهالذيمثلا،الاسودفالجن.معا

ماارتكابإلىالسيء،بتركيبه،يدفعالذيالأسبابأحد

لمانظرا،وصقاتواغتصابونهبقتلجرائممنيرتكبونه

من!كزيؤلفونواليهود.ومهيجةنحدرةموادمنفيهيضعون

من06%والخمور،لتجارةالعامالاتحاداعضاءمن08%

ايديهمففىبهبالجملةالاتجارأما،الويسكيتقطببرصناعة

إلىالتبنمتجارةعلىيسيطرونأمريكافيواليهود(3كاملا)ْ

ايضا.الخمورتجارةعلىسيطرتهمجانب

الربح،قلةمعالبيعكزةنظامأوجدالذيهوواليهودي

بالتقسيط،والبيع،المركزيةالاسواقبفتحوذلك،الربحلزيادة

التاريخأثبتلقد.الكانتو()القديمةبالخلفاتالاتجاروكذلك

معيرتحلكانالعالمفيوالتجاريالماليالثقلمركزأنعلى

89عى؟فورهرى،العالمىالهودى(03)
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يجلونكانواالتيالأماكنفإنوبالمقابل.ارتحلواحيثمااليهود

يتبلدكانبيما،وحضارياوروحياوطنياتنتعشكانتعنها

.يحلونحيثالحضارةوتفسدوالروحىالوطنىالحس

العالم،منمامكانفيعاصمةلهميقرروناليهودكانوحين

العاصمة،تلكإلىينتقل،اليهوديوالنفوذاليهوديالمالكان

سيطرةبشكلالعالمإلىالنفوذهذايخرجكانالعاصمةهذهومن

والمأجورونوالعملاءالمخدوعونيؤمن،استغلاليةاستع!ارية

فبه.مصالحهملهم

يهودية:ركائز7-

نأتزعماصطورةاساسعلىتقوممستغلةرأسماليةهناك

فيهالحقيقيةالثروةأنمع،العالمفيالحقيقيةالثروةهوالذهب

البثرية،الثروةوفي،والصناعيالزراعيالإنتاجفيتكمنإنما

معتتحالفلاسيةحكومةوهناك،الارضباطنفيوالركاز

وهناك.الحكوماتكلسئونفيتتدخلولكنها،حكومةاية

ومع،عنهامعزولة،البتنريةعنبعيدة،صغيرةبشريةجاعات

والكتلالأجناسجيععلىسيطرتهافرضفينجحتفقدذلك

لا،الناسعلىيعيشونكالطفيلياتفاليهود..الكبرىالبشرية

علىلا،والمصرفيةالتجاريةالمضارباتوعلى،الأرضعلى

منالسلعةولينتجمجرثها،منالأرضفليحرث..الإنتاج

فيها.يصباليهوديدامما،ينتجها

111

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحسيةالمتموبيم،الربابطريقجمعتاليهودثرواتمعظم

تأجللقد.والمصرفيةالتجاريةبالمضارباتو،المحرمةوالجنسية

الممولينمنبضغط،مراتعدةالأولىالعالميةالحربإعلان

الدولبعض!اثتركتلما،أوانهاقبلاستعلتلوإذاليهود،

لااليهودأنومم.منهاأرباحمنجنوهمااليهودجنىولما،فيها

اهتماماالناص!أكزكلتأ:ثمإلا،حربأيةفيبأنفسهميزجون

وما،وأرباحفوائدصتعليهمالحروبتدرهلمانظرا،بالحروب

فوائدمنطريقهاعنيجنونهوما،مخططاتمنبهاينفذون

وأصلحمؤتمركلفييحتشدوناليهودفإنولهذا.مختلفة

وضعهممنإلاليستوتلكهذهإنبل،سلاممعاهدة

تعفينا،المتحدةلأمماوهيئة،لأمماعصبةإلىونظرة.وتدبيرهم

ذلك.علىالتدليلمن

كلعلىيراهنلأنه،حربأيةيخسرلااليهوديوالمالي

جيعمعويتفق،السلالجيعفيبيضهويوزع،الخيول

منيأخذ،معاوالمغلوبالغالبمعيكونوبذلك،الأطراف

تكونأنعلىأصرقدكانلأنه،لهالمغلوبدفعهماالغالب

كانالتىالقروضلتغطيةكافية،حربكلبعد،الصلحشروط

السببهووهذا.تقديرأقلعلى،الخاسرالحانبإلىقدمهاقد

العالميةالحرباعقابفيوفرسايبازلفياليهوداحتشادفي

الحرباعقابفيفرانسيسكووساننورنمبورغوفي،الأولى

وجهةلتبنيالاكيارمنبساصةيددعونوهمالثانيةالعالمية
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لأن،يلامونلاحيثإلاعلنيبشكليظهرونولا،نظرهم

نأبدون،نهايتهحتىال!ثوطفييسيرواانيستطيعونالاغيار

.شعو3منوالتهموالتجريحللنقديتعرضوا

لثركاء:لاأوصياء-8

مااذا،أمريكافياليهودنفوذمدىتتصوراْنويمكنك

بدزرائيلىالملقب،باروخبرنارديدعى،منهمرجلاتتبعت

كما،عامااربعينمدةأمريكامقدراتعلىصيطرإذ،أمريكا

عاما،واربعيناربعةمدةبريطانيامقدراتعلىدزرائيلىسيطر

الرئيسعهدمنذوالصولجانالتاج،لدزرائيلىكانكمالهوكان

أحداثعلىسيطروبذلك،أيزنهاورالرئيسعهدحتىويلسون

الأحداثصانعهووكان،معاوالثانيةالأولىالعالميتينالحربين

فيه!ا.الأولى

الأولى،العالميةالحربفيظهر،ماأول،باروخبرناردظهر

نفوذهفام!د..الجمهوريةرئيسسلطةمنأتوىبسلطة،فجأة

البيتوفي،والتجارةالصناعةوفي،والجيشالحكومةفيآنذاك

الدفاعمجلسأنلدرجة..والمنجموالقطاروالمصرفوالمخزن

هوالمجلسهذايكنفم.صورةمجردلهبالنسبةاصبحالوطني

هيإنماذلكفعلالذيإنبل،وقادهاالحربأعلنالذي

ابنائها.أخبثمنواحدبرئاسة،اليهوديةالماليةالاوتوقراطية

يأتحطيمبإمكانهكانبحيثالقوةمنباروخبرناردوكان

8IITمالن!المعكرلالص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ولمهذا.شاءإذا،العدممنيخلقهأنأو،مركزهيطمهماإنسان

الماللهايوفركانأنهصوىرسميةصلةايةالحكومةفيلهيكن

طاعةمنهابالمقابلفيأخذإلا،ليس،تحتاجهالذياللازم

إبانالإنتاجعلباروخبرناردسيطرالطريقهذاوعن.عمياء

نأمنمكنهممماعشيرتهأبناءوصالحلصالحهفوجهه،الحرب

ويتيهوا،اثراءيتخمواوأن،والأحداثالاقتصادفييتحكموا

357علىباروخبرناردصيطرلقد.تخطيطبعدنفذوابمافخرا

.)31(تامةسيطرةوالتجارةالصناعةميادينمنميدانا

فرصاي،مؤتمرإلىويل!ونالرئيسباروخبرناردصاحب

صاحبه..إينونوعصمتإليهناحومالحاخامصاحبكما

الحكومةفيعضوايكنلمأنهمع،الأمريكيالوفدفيكعضو

حضورمنمكنهكبيربنفوذهناكيتمتعوكان.الامزيكية

ولاوزيراليسوهوالكبار،الخمسةالوزاراترؤساءاجماع

الدوريلعبالذيهواليهوديالنفوذكانلقد.وزراءرئيس

مؤتمر"اسمالفرنسيونعليهأطلقلدرجةالمؤتمر،فيالرئي!ي

ميحكم":المراقبينأحدعنهقالالذيوللحد"،الكاشير

فيهتتحكمالذي،سكسونالانجلواليومهذامنذ،العالم

بأنهاالمتحدةالولاياتإلىيشارماوكثيرا.اليهوديةالعناصر

حكومةايةعنفقراتقللاحكومتهاأنإلا،العالمبلادأغنى

اليهوديللمالعبوديتناوتقاس.دائمامدينةأنهاإذ،أخرى

(3 N)2-33236ص،فوردهري،لمىاولاليهودى
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التيالفوائدكميةنعرفلاونحن.الوطنيديننابمقياسالعالمى

نؤمر..هكذامسيرونإننا.ندفعهالمنولا،عامكلندفعها

.01()32(.فنطيع

وموقعه،شخصهكانايااليهود،طريقفييقفمنوكل

فإذا..الوسطالحلوليعرفلافاليهود،بالعنفاليهوديقابله

وأجريدةصاحبكانوإذا.تجارتهقاطعواتاجراالرجلكان

وكذلك.فيهاوالإعلانالجريدةشراءعنامتنعواأنباءوكالة

كانإذاأما...مصنعاأو،مسرحاأو،فندقايمتلككاناذا

اثهروا،فيهالتشهيريجدلمفإذا،بهشهرواكبيراالرجل

يتحولثم،همسايبدأوالتشهير.وجههفيعملائهمصدصات

مقاطعةإلىالمركزةالدعايةتتحولثم،مركزةدعايةإلىالهمس

..علنية

إذاإلا،الحكوميةالمراكزباحتلاليهتمونلاواليهود

فييكمنلاالحقيقيفسلطانهم..اضطراراذلكإلىاضطروا

اليهودملطان.واستخدامهاتسخيرهافيوإنما،ذاتهاالسلطة

التهم.وتلفيق،والمؤامرة،والدعاية،الذهبفييكمنالحقيقي

يكونأنعليه،اليهوديةالقضيةلمناقشةاستعدادهيظهرمنوكل

وأ،بالخيانةلاتهامهالتعرضأو،باللاصاميةللاتهاممستعدا

..الكبرىالفضائحأو،الرشوة

جريدةيملكمثلابنيتغوردونجيمسكانلقد

33834-.عى,الابقالمصدر)32(

15I

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التينيويوركفيالوحيدةالصحيفةوهىهيرالد،النيويورك

نفوذعنبعيدةوجههاوماءباستقلالهاتحتفظاناستطاعت

اْلمدةهذهخلالالجريدةكانتعاما،تسعينمدةاليهود،

تنصاعلاولكنها،اذاهموتتجنبهؤلاء،تجانب،محايدة

غيرهموأخباراخبارهملذلكينثربنيتفكان..لصيحاتهم

الصحفىوبأسلوبوالتحيز،التعصبعنبعيدا،تماماهىكما

تصفيةلذلكفقرروا،يرضيهملابالطبعذلكأنإلا.النزيه

رغباتهم.يليلاالذيالنشازالصوتهذاواسكات،جريدته

حملواثم.فيهاوالإعلانلثرائهابعدمالجريدةمقاطعةوبدأوا

بالتحيز،متهمينه،جريدتهوعلىالرجلعلىمركزةتشهيرحملة

..الجديةبعدمجريدتهومتهمين

علىواقفوهوومات،استطاعماالرجلقاومهملقد

كانوابنيتورثةأنإلا.قدميهاعلىواقفةوجريدته،قدميه

إلىفاضطروا،الخبثاءهؤلاءمقاومةعلىيقووافم،منهاضعف

إدارةلسوء،أفلستأنبعدهيرالد،النيويوركجريدةبيع

فقد..واسحقلالهااصمهابذلكالجريدةففقدت،وجبنهمهؤلاء

جريدتهفيوأدمجها،موتسفرانكاليهوديالصحفياشتراها

علىتطاولهعلىلصاحبهاصارماعقاباصن)33(النيويورك

اللعبنفسهلهتسوليهوديغيرإنسانلكلوعبرة،اصياده

ثانية.مرةبالنار

342-348ص،بقالالمصدرا(33)
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اليومأصبحواأمريكافياليهودكيرالجرائدوأصحابهذا

ابناءمعضالعفكلهمذلكومع،الأصابعرؤوسعليعدون

مصيرهمفإنوالا،مقولاضه!مويرددون،ألحانهميغنونيهوذا

هيرالد.النيويوركجريدةصاحب،بنيتمصيرمثلسيكون

يمتلكهاالتىالجرائدمعظميبتلعواأناليهوداستطاعلقد

ابتلعواكماالوجود،مننهائيااسماءهايخفواوأن،غيرهم

غيرصوتيسمعلاحتىهيرالد،النيويوركجريدةواخفوا

الاغيارصحافةإن.كلمتهمعلىكلمةتعلولاوحتى،صوتهم

أما.وأدبووقاربرزانة،عنهمتتكمحيناليهود،عنتتكم

الأغ!ار،عنتعَكمفهي،ذلكمنمعفوةفإنهاهمصحافتهم

..الذوقوقلةوالاستهتارالوقاحةبمنتهى،عنهمتتكمحين

اليس.عليهيعلىولاويعلو،يلامولايلومالمختاراللهفشعب

المختار؟الله!ثعبهو

:ثوراتثلاثبيناليهود-9

التحرير،حربفيالمتحدةالولاياتفرنساصاعدت

إلىالفرنسيةالثورةمنهدية،تحريرهابعدالحريةتمثالوأهدتها

منهاكرمهذاأنبفرنساالمفتونونفخال،الأمريكيةالثورة

بينعليهمتفقتخططصوىيكنلمذلكأنلرواوما،ونبل

فيذلكمناليهوديجنىكيأسلكا،وماسونفرنسامامون

ترددالذيالحريةفمبدأ..كانوهكذا..كثيراخيراامريكا

البابلليهودلْتحالامريكيالدستورمنالأولىالمادةوكثيرا
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..الحريةباسموالأخلاقالدينليهاجوامصراعيهعلىهناك

فحميالمواطنيةمستوىإلىاليهودىرفعتمنهالثالثةوالمادة

صيدالشعب)عبارةأما.والملاحقةالاضطهادمناليهودذلك

فقد،والسادصةالخامسةالمادتينفيكئيراترددتالتي!نفسه

فيوتتدخل،الشعبإلىتمتدأنمنالكنيسةيدشلمنمكنتهم

العامة.حياته

أما،مواطندرجةإلىاليهوديرفعتإذنالأمريكيةالثورة

الثورةولكن،إنساندرجةإلىرفعتهفقدالفرنسيةالثورة

لهوحققت،السلطةتمةإلىفأوصلته،عليهمازادتالروسية

أمريكا،مقدراتعلىاليهوداستولىلقد.يرلدماكل

سخطكلياظهاروإنما،عددهمبكزةلا،لصالحهمووجهوها

وأالعنصريالتعصبمظاهرمنمظهروكاْنهنحوهمتذمرأو

منويفلتون،النقمةيتجنبونوبذلك.المقيتالطائفي

الملاحقة.

الحرية،مشعليحمل،نيويوركمدخلفيالحريةتمثاليقف

ظهرهأداروقد،الث!رقإلىينظر..الزيتونبغصنرأسهمكللا

فأدارامريكامنغاضبأهو؟لماذا..الغربوإلىأمريكاإلى

لا،القيننورمنهيلتمسالث!رقإلىيتطلعأنهأم،ظهرهلها

فيهيطفئه،المحيطماءفيمشعلهملقبهكاْنيلوسيفير؟نور

حذرارأسهعلىمنإكليلهملتيبهكأفيأو،وحنقااحتجاجا

فهـا،أمياحنانيك:لقالوجههلأمريكاأدارأنهولو..وتحذيرا
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لا،تنسيولا..السلاميعالجهكذاولا،الحريةتمارسهكذا

وفرانكلين،،واصنطون:المخلصينأبنائكأصواتأمياتني

،لفرستاو،يكندو،لنكولنو،كسونجاو،جيثريمونو

جشعمنأمياحذروكلقد،حذروكفقد..وكيرهم

وأخيرا....الإسخريوطيوتآمر،أستيروعهد،!ثايلوك

ويلسونبمبادىءعبثواأنبعد،ويلسونفممنالتحذيرجاهك

لقد.والتنفيذللإصلاحلاوال!تخدير،للرياء،هموصفوهاالؤب

لكلماتصدى،م6191سنةبافاهالتيويلسونكلماتكانت

هؤلاءخطراكتشفواالذين،المخلصينالرؤصاءمنبعةمن

مأيافاسمعي..منهمالثعبوحذروا،أمريكامستقبلعلى

الكبرىالصناعيةوالدولأمتناعلنسيطر":ويلسونقالماذا

الناسمنقليلةفئةإلىذلكويرجع،والقروضالتسليفأنظمة

البلاد.فيالحاكمةالف!ئةهىوتكون،الأمةإنماءعلىتسيطر

بل،تنتخبهاالتيالأكزيةرأيعنتعبرلافالحكوماتولهذا

قاللقد"..البنوكعلىالمسيطرةالقليلةالفئةهذهرأيعن

فرسايإلىذهبثم،السلطةقمةفيوهوالكلماتهذهويلسون

ياويلسونيقاومهملمفلماذا..ويقررونتررواماعلىليبمم

؟فرسايإلىمعهمانساقولماذا..خطرهمفعرنهأدامما،أم

منوما،كانأنهأم..يقاومأنيستطعفم،ضعيفاكانإنههل

الفضيحةخافهل؟ماذاأم..يدبرونكانواماإلىينتبهفم

مأالحكمسدةإلىوأوصلوه،الانتخابيةحملتهقادواالذينلأنهم

ء..ء،11!91105
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التيالقروضأنأم؟يقاومأنمنأقوىكانباروخبرناردأن

يفعلأنيستطعفم،ويلونيدكلتالدولةكاهلبهااثقلوا

كله؟عنبهينفث،الكلامبهذاواكتفى،!ثيئا

يتحركونالذينهؤلاءهؤلاء،إنهم،أمياعرفتهمفهل

ويفسدونومستقبلك،بمقدراتكيتلاعبونوالذين،تدميتحت

مأياانبذيهم،فانبذيهم..والخارجالداخلفيوصمعتكابناءك

وهاجةبثمعلتيأحتفظأناستطيعوحتى،وتريحيتستريحيحتى

..رأصييتوجنظيفاوباْكليلى،يديفي

علىبنفسيألقيأنليوآن..أمياتعبتلقد،تعبتلقد

وشاه،المسيرطولوهدني،تدمايتورمتفقد..صدرك

ساخرين،رؤوسهمويهزونإليينظرونالناسأرىوأناوجهي

.صادقونإنهم..صادقونأنهماليقينعمأعموأنا

012ء-.+400--
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لدىالايداعرقم

الوطنيةوالولائقامتباتمدإرية

(414)/88391/

https://www.facebook.com/guidedlibrary/

	اليهود في المعسكر الغربي
	المقدمة
	الفصل الأول ثورات وحروب
	الفصل الثاني وسقطت امريكا في قبضتهم
	الفهرس
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا



